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Algemeen 
 

Verblijf 
 
Gasthof Fraundorfer 
Ludwigstraße 24 
D-82467 Garmisch-Partenkirchen, Duitsland 
Tel.: 0049-8821-9270 
Email: fraundorfer@gaponline.de  
Internet: www.gasthof-fraundorfer.de  
 
Deelnemers (15) waaronder de reisleiding (vetgedrukt) 
 
André Beijersbergen, Cécile Arnold, Saakje Borger-Couperus, Joke en Hans Dupont, Ella 
Francken, Jeanne Huijssoon, Lenie Koornneef, Ria van Leeuwen, Nel van Meijeren, Hermien 
Okker, Peter Pfaff, Laurens van Run, Els Ruychaver, Ursula Wittbrodt. 
 
Ten geleide van de eindredacteur 
 
In de aangeleverde teksten (de verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de respectievelij-
ke auteurs) van de sfeerverslagen is zo min mogelijk veranderd; de namen van de daarin ge-
noemde planten- en dierensoorten zijn zo veel als mogelijk in overeenstemming gebracht met 
de namen in de inventarisatieoverzichten; wel heb ik de schrijvers de vrijheid gelaten een wel-
licht onofficiële Nederlandse naam te gebruiken in de dagverslagen. 
 
 
Colofon 
 
© KNNV (ARC), augustus 2013. Oplage: 17 exemplaren. 
 
Foto voorpagina: Partnachklamm met inzet Gentiana germanica ssp solstitiana, Zonnewende-
gentiaan. 
Foto schutblad: Cephalanthera rubra, Rood bosvogeltje. 
Foto’s: Joke Dupont (JD), Jeanne Huijssoon (JH), Ria van Leeuwen (RvL), Hermien Okker 
(HO), Peter Pfaff (PP) en Laurens van Run (LvR). 
 
Eindredactie: Laurens van Run. 
 
Dit verslag kan geheel of gedeeltelijk worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming 
van de auteursrechthebbenden. 
 
  

mailto:fraundorfer@gaponline.de
http://www.gasthof-fraundorfer.de/
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Overzichtskaart excursiegebieden in de omgeving van Garmisch-Partenkirchen (m.b.v. Google Maps) 

 

 

23 juni 
Pflegersee 850 m 

24 juni 
Ettal 880 m 

25 juni 
Eibsee 980 m 

26 juni 
Wank 1740 m 

27 juni 
Kranzberg 1220 m 

27 juni 
Mittenwald 920 m 

28 juni 
Partnachklamm 830 m 

28 juni 
Eckbauer 1200 m 

29 juni 
Kreuzeck 1640 m 

29 juni 
Osterfelderkopf 2030 m 

Gasthof 
Fraundorfer 720 m 
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Vlnr: Hans, Ella, Laurens, Els, Joke, Peter, Hermien, Saakje, Nel, Cécile (boven), Lenie (onder), Jeanne, Ursula, André, Ria (PP) 
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Zaterdag 22 juni 2013: heenreis 
 

Pas s’ avonds werd mij door André gevraagd om het verslag van deze dag te maken “om de 
emoties van je af te schrijven”, zoals hij zei. Derhalve was ik er niet op voorbereid en had geen 
aantekeningen gemaakt en doe dit op herinneringen. 
 
Alles was tot in de puntjes voorbereid. We waren op tijd in Arnhem (op Joke en Hans na die al 
in de ICE zouden zitten). André had al gekeken waar we in moesten stappen en daar gingen wij 
dus staan. Nou daar begon de wet van Murphy. Geen ICE. Wel een andere trein die ons naar 
Emmerich ging brengen waar de ICE dan zou komen. Na enig duwen en wringen waren alle 
passagiers in die trein. 
 
In Emmerich was niet duidelijk waar onze nummers zich bevonden. Chaos alom, want iedereen 
ging maar ergens zitten. En jawel, daar kwamen mensen hun besproken plaatsen opeisen. 
Toen werd er gezocht naar onze eigen besproken plaatsen. En toen moesten wij op onze beurt 
weer mensen verjagen. In deze trein was niet aangegeven welke plaatsen besproken waren. 
Hè hè, eindelijk rustig zitten tot Mannheim. 
 
Wat gebeurde er toen weer? Ik weet het niet meer maar ik dacht wel “de DBB is nog een graad-
je erger dan NS (wil men soms te veel?)”. Het was een reis met uren vertraging, want we moes-
ten ook nog een stuk met de bus vanwege waterschade die nog niet hersteld was. André deed 
er nog een schepje bovenop (nee, hij deed er een schepje vanaf) door te zeggen dat we wel 
geen eten meer zouden krijgen. 
 
Toen gebeurde HET: in het laatste traject in de 
Duitse sprinter zal ik het maar noemen. Een 
heel degelijke maar ook heel ouderwetse trein 
waar de deur een halve meter naar binnen zit, 
zodat er geen zicht op passagiers is, sloten de 
deuren zich al, terwijl we nog aan het instap-
pen waren (met veel bagage). Ik stond achter-
aan en kon geen kant op en voelde de deur in 
m’n rug. Ik duwde me naar binnen maar…..de 
deur had nog een verrassing! Een ijzeren klep 
die naar binnen klapte. Deze klep pakte m’n 
voet en ik kon geen kant meer op. Wat er toen 
door me heen ging ….. nou minstens dat m’n 
vakantie al voorbij was. 
André heeft heel hard aan de klep getrokken 
en zo was ik enigszins van de ergste druk ver-
lost. Wat is die man sterk dat hij Duitse treinen 
kan verbuigen!!! Maar ik kon nog niet weg. Er 
is aan de noodrem getrokken. Toen werd ik 
eindelijk bevrijd en leve de stevige schoen. Ik 
was behoorlijk trillerig en een soort diacones-
zuster heeft naar mijn voet gekeken. Er was 
niets gebroken en ik kon nog lopen. 
 
Aangekomen in het hotel werden we verrast 
met Beierse folklore. En er was nog een hele 
schep eten. 
 
Jeanne Huijssoon  

Schuhplattlern (LvR) 
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Zondag 23 juni 2013: Wandeling naar Pflegersee 
 

De eerste ochtend mogen we uitslapen van 
onze reisleider Andre Beijersbergen. Pas om 
negen uur ontbijten vinden enkelen van ons 
wat aan de late kant, maar na een voor som-
migen onder ons best wel vermoeiende heen-
reis, is een beetje uitslapen ook niet verkeerd. 
Dat neemt niet weg dat ik al om 6 uur wakker 
wordt geluid door de klokken van de ‘Pfarrkir-
che Maria-Himmelfahrt’ die een honderdtal 
meter verder op bij ons in de Ludwigstraße 
staat. Nog even omgedraaid, maar dan begint 
het toch te kriebelen. Wanneer ik even later 
door het verstilde stadje wandel, blijkt dat 
meerdere van ons het zelfde idee hebben op-
gevat. Na een uurtje aan de wandel terug naar 
het hotel, douchen en ontbijten. Nou ja ontbijt? 
Het is meer een volledig buffet dat - naar later 
blijkt - ons iedere morgen verwelkomt in de 
ontbijtzaal. Het weer lijkt wat twijfelachtig en we 
besluiten deze dag niet direct de bergen in te 
gaan, maar te starten met een wat rustiger 
wandeling op tamelijk vlak terrein. Later blijkt 
de zondag overigens één van de beste dagen 
te zijn geweest. Vrij veel zon, nauwelijks regen 

en weer om uitgebreid te genieten van wat hier 
groeit, bloeit en natuurlijk rondfladdert. Regelmatig 
gaat dan de een na dan de ander languit in het 
gras liggen om al dat fraais te fotograferen. 
 

We wandelen dwars door het stadje in noordoos-
telijke richting. Het idee is, om daar eerst de mid-
deleeuwse St. Martin Kirche te bezoeken en 
daarna de natuur in te wandelen. Helaas voor ons 
blijkt hier een dienst aan de gang te zijn en kan 
ons bezoek geen doorgang vinden. Dan gaat de 
wandeling door naar het voor deze dag beoogde 
wandeldoel de Pflegersee. Een prachtig meertje 
met een aangelegen restaurant waar we later op 
de dag koffie drinken met Erdbeerkuchen. Voor 
het zo ver is genieten we echter volop van wat we 
hier in de berm tegenkomen.  
 
Al bij de eerste stappen buiten de bebouwde kom 
treffen we de eerste keverorchissen aan, even 
verderop ook tal van muggenorchissen, witte ra-
punzel, geelhartje, vetblad - net aan de rand van 
een waterloopje -, wilde akelei, engbloem, hauw-
klaver, de soortenlijst wordt al snel langer en lan-
ger en het is nog maar de eerste dag.   
 

St. Martin Kirche (LvR) 

Phyteuma spicatum, Witte rapunzel (PP) 
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Ook de vlinders laten zich niet onbetuigd. Het 
groot geaderd witje laat zich prachtig fotografe-
ren, omdat het voor hem (of haar) blijkbaar 
toch nog wat te koud is om op te vliegen. Ver-
derop treffen we ook een parelmoervlinder aan 
en tijdens de koffie passeert een kolibrievlinder 
die de geraniums bezoekt die hier in de plan-
tenbak naast ons tafeltje staan. Op de terug-
weg vanaf het restaurant zien we de bergcen-
taurie, het rode bosvogeltje, Laserpitium latifo-
lium,  Bartsia alpina (alpenhelm) en veel ander 
fraais. 
 
Mooi op tijd komen we uiteindelijk weer terug 
bij ons hotel. Even opfrissen en opnieuw een 
echt Beierse avond. Nu echt nog wel leuk, 
maar wanneer later in de week blijkt dat het in 
ons hotel iedere avond feest is, wordt het door 
ons toch ervaren als een beetje te veel van het 
goede. Later in de week zijn we dan ook geluk-
kig met het aanbod gebruik te mogen maken 
van een eigen ‘napraat- en determinatieruimte’, 
waar we meer in een soort van KNNV-stijl de 
dag gezamenlijk kunnen afsluiten. 
 
Peter Pfaff  Cephalantera rubra, 

Rood bosvogeltje (LvR) 

Aporia crataegi, Groot geaderd witje (PP) 
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Maandag 24 juni 2013: Ettal 
 

De dag dat we naar Wank zouden gaan………. maar de Wankbahn bleek gesloten vanwege de 
weersomstandigheden. Na enig beraad besluiten we een bus naar het station te pakken en 
daar over te stappen op de bus naar: Ettal. Daar zullen we het benedictijner klooster bezoeken 
(Cecile maakt daar een verslag van) en het Ettaler Moos. 
 
Als we ’s morgens ons hotel verlaten is het nog droog. Via een licht stijgend pad wandelen we 
naar de Wankbahn met links uitzicht over Garmisch-Partenkirchen met in wolken gehulde Alpen 
en rechts een pad met afbeeldingen van de Kruisweg. 
 
Er komt al vrij snel een bus die ons naar het treinstation brengt, daar gaat André op zoek naar 
de bus naar Ettal. We hebben geluk, over een kwartier vertrekt die bus. Na een rit van 25 minu-
ten staan we bij het immense klooster met koepelkerk in Ettal. In de kloostertuin hoor en zie ik 
mussen, een merel en gierzwaluwen. Na bezoek aan de kerk snuffelen we nog even in de win-
kel en drinken daarna koffie in het dichtstbijzijnde restaurant. Daarna hijsen we ons weer in on-
ze regenkleding, steken de - dwars door het dorp lopende - weg over en komen bij een pad dat 
tussen de laaggelegen weilanden door loopt. Daar zien we veel klaversoorten en weidevenkel 
staan. De vlinderaars dromen van een prachtig zonnetje en de vele vlinders die dat zou kunnen 
opleveren ! De realiteit is dat het steeds harder gaat regenen! We komen aan de bosrand en via 
die bosrand vervolgen wij ons pad met aan de rechterkant de lagergelegen moerasweides: wat 
verderop staat er opvallend veel adderwortel te bloeien tussen de andere bekende moerasplan-
ten. 

Aan het einde van het pad komen we uit bij de plaatselijke ijshockeyclub + baan. Daar staat ook 
een blokhut met een afdakje: wat zijn we daar blij mee: nu kunnen we even al schuilend lun-
chen. Na de lunch lopen we eerst een stukje langs de weg: de wegkanten rijk voorzien van 
bloemen, prachtig! Zo treffen we daar ook de dieprood gekleurde bremraapsoort aan. Ook nog 
een heel fotogenieke plant en daar maken we dankbaar gebruik van. Inmiddels is het droog 
geworden en laat een waterig zonnetje zich zien. We lopen een bospad bovenlangs, richting 
Ettal, op en krijgen regelmatig gezelschap van muggen. In het bos is het opvallend stil wat vo-
gels betreft. Naast verschillende planten zien we ook een porseleinvlinder, die natuurlijk uitge-
breid gefotografeerd wordt. 
 

Reggenpakkenweer (PP) 
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Aangekomen in het dorp begint het weer hard 
te regenen. Dat geeft ons een reden om nog 
even een paar souvenir/kleding winkels in te 
duiken en ons te verdiepen in dirndl-jurken en 
Lederhosen…….en andere zaken. De bus 
brengt ons naar halte Rathaus in Partenkirchen 
en snel lopen we onze Ludwigstrase in naar 
het hotel. Natte kleren uit, droge kleren aan….. 
 
Daarna diner. Deze keer muzikaal begeleid door 
een dame met gitaar en een heer met accorde-
on. Ook de dijenkletsende jongemannen dans-
ten er stevig op los ! Ein prosit enz enz …….. 
We zijn echt in Beieren. En al weer een bijzondere dag bijna achter de rug ….. 
 
Nel van Meijeren 
 
Klooster Ettal 
 
In vochtig grijs weer staan we voor de imposante hoge witte muren van het klooster Ettal. Een-
maal de poort onderdoor zien we een heel groot rechthoekig binnenplein met de kloosterkerk 
aan de oostzijde. Aan de andere zijden verblijven voor de monniken en ruimtes voor bedrijfjes 
als uitgeverij en brouwerij. 
André wijst ons op de symmetrie van de barok voorgevel van de kerk. Slechts een klein toren-
tje, overblijfsel uit vroegere tijden, verstoort het beeld. Het oudste deel van de kerk is 14e-
eeuws. Aan het beeldhouwwerk en enkele fresco’s bij de entree en in de voorhal is dit nog goed 
te zien. Het centrale deel van de kerk heeft een twaalfhoekig grondplan. Aanvankelijk droeg een 
centrale zuil een tentdak. 
 
Het klooster vervult eeuwenlang een bescheiden rol, voornamelijk voor de lokale gemeenschap. 
Rond 1700 krijgt het klooster juridische, bestuurlijke en belastingtaken toegewezen, het wordt 
een pelgrimsoord en er wordt een hoger onderwijsinstituut van bovenregionale betekenis ge-
sticht. Bouw- en verbouwplannen worden gemaakt. In de loop van de 18e eeuw ontstaat het 
indrukwekkende, representatieve gebouw dat wij nu zien. 
 
De middeleeuwse kerk wordt verbouwd tot een barokkerk. De centrale zuil en het tentdak ma-
ken plaats voor een uiteindelijk 71 meter hoge koepel. Hans verzucht: “Wat een steigerwerk zal 
er nodig geweest zijn om de muurschilderingen aan te kunnen brengen”. Hoog in de koepel is 
de hemel zwevend weergegeven met duidelijk herkenbare Bijbelse figuren. De hemel loopt over 

Abraxas sylvata, Porseleinvlinder (LvR) 

Orobanche gracilis, 

Sierlijke bremraap (LvR) 
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in de aardse realiteit op de benedenmuren. Er is veel wit en goudkleur in het interieur. De ge-
schilderde personages zijn vol beweging. Dit “heilige theater” moet voor de eenvoudige boeren 
een enorm indrukwekkende ervaring geweest zijn. 
 

In de Napoleontische tijd wordt het klooster 
opgeheven. De gebouwen worden deels ver-
woest en raken deels buiten gebruik. De kerk 
wordt parochiekerk. Vanaf 1900 komt er nieuw 
benedictijns leven. Vier generaties leven nu 
met elkaar in het klooster en vervullen maat-
schappelijke en kerkelijke taken. Er is een 
gymnasium met internaat, een conferentieoord, 
hotel en likeurstokerij naast de al genoemde 
uitgeverij en brouwerij. 
 
De kloostergemeenschap moet het omvangrij-
ke gebouwencomplex voornamelijk op eigen 
kracht onderhouden. Met de prachtig gerestau-
reerde kerk, één van de belangrijkste voor-
beelden van Zuid-Duitse barokcultuur gaat men 
dan ook zorgvuldig om. Boven de offerlichtjes 

is een mooi vormgegeven lange afzuigkap in werking. De kerk gaat met z’n tijd mee, er is zelfs 
een pinapparaat in de voorhal. 
 
Cécile Arnold 
  

Op weg naar de kloosterkerk van Ettal 
(LvR) 

Koepelbeschildering kloosterkerk Ettal (LvR) 
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Dinsdag 25 juni 2013: Eibsee 
 

De dag begon weer met een uitgebreid ontbijt. De weers-
voorspelling gaf regen aan en daarom kwam een rond-
wandeling rond de Eibsee op het programma. De bus er 
naar toe vertrok pas om 10.10 uur, dus we verzamelden 
vandaag pas later dan normaal. Hans en Joke gingen van-
daag niet mee, want ze wilden met de trein op stap naar 
Innsbruck.  
We ondervonden al veel verschillende weertypes tijdens 
het wandelen naar de bus en bij het lange wachten tot hij 
eraan kwam: alles tussen stortregen en een heel klein 
stukje blauw in de lucht. Het was een mooie rit in de bus, 
maar bij het uitstappen regende het alweer. We startten 
dus bij het café, ook al omdat we onderweg geen horeca 
tegen zouden komen.  
Het werd een mooie wandeling met voor iedereen wel leu-
ke vondsten: o.a. veel verschillende soorten varens, 
éénbloemig wintergroen, heel veel mossen, spar-
restinktaailing, een blauwtje, bosuiltje, notenkraker etc. Het 
weer klaarde geleidelijk aan op en de zon kwam zelfs door 
op het eind van de 7 km lange wandeling. De omliggende 
bergen kwamen steeds meer in zicht door het optrekken 
van de wolken waardoor er mooie uitzichten te zien waren 
op het meer en de bergen. Iedereen was op tijd terug voor 
de bus van 16.10 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Neottia nidus-avis, 

Vogelnestje (HO) 

Moneses uniflora, 

Eénbloemig wintergroen (HO) 

Lycopodium annotinum,  

Stekende wolfsklauw (HO) 



 

 14 

Bij thuiskomst in ons hotel nam André ons mee naar ons nieuwe "clubhuis"; een kamer in het 
souterrain van een nabij gelegen huis waar we kunnen determineren. Het restaurant van het 
hotel is vandaag gesloten, zodat we niet in de eetzaal terecht konden. Dit nieuwe onderkomen 
is veel beter voor ons, omdat we zo niemand storen bij het determineren voor het eten en nu 
ook na het eten door kunnen gaan. De rest van de week kunnen we hier ook terecht. Het zag er 
goed uit! 
Ook voor ons avondeten gaan we naar elders. Moeder en dochter vangen elkaars gasten op 
tijdens hun respectievelijke rustdagen. Hotel Panorama bleek nog hoger dan het einde van de 
kruisigingsweg te liggen, dus was het een hele klim om daar te komen. Het lag er wel heel mooi 
met prachtige uitzichten. We aten er lekker èn in een rustige eetzaal en de terugweg was mak-
kelijker dan de heenweg! 
 
Hermien Okker 
 
 
 
 
 

 
 

  

Landschap rond de Eibsee (PP) 
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Woensdag 26 juni 2013 Wank 
 

Vanuit ons kamerraam hebben we uitzicht op het bergcomplex, waar de ‘Zugspitze’ onderdeel 
van uitmaakt. We zien met name het deel ‘Waxenstein’ en de ‘Alpspitze’ met de laagte daar 
tussen. Elke morgen is het uitzicht hierop weer anders. En we kijken er elke morgen uitgebreid 
naar. Vanochtend was bij het opstaan het hele complex verborgen achter wolken. Ook de lage-
re bergen zijn vanochtend niet te zien. Het heeft vannacht opnieuw geregend. Na het ontbijt is 
het zicht iets verbeterd en zien we de top van de lagere berg weer. 
 

 

"Uitzicht" vanuit hotelraam (RvL) 

Ons doel vandaag is ‘Wank’. Een berg met 
een hoogte van 1.780 m, die ten noord-
oosten van Garmisch-Partenkirchen ligt. 
We gaan met de ‘Wank-Gondelbahn’. Om 
bij het dalstation te komen splitst onze 
groep zich in tweeën. Eén groep gaat er 
lopend heen, de andere groep gaat per 
bus. We zien elkaar weer bij het dalstation. 
We gaan per groepje van vier in een gon-
del en laten ons op ons gemak naar boven 
vervoeren. Tijdens de tocht van circa 
1.000 m naar boven verandert ons uitzicht. 
We stijgen boven de wolken in het dal uit 
en genieten van de bergen rondom ons 
heen. Dat uitzicht is echter van korte duur. 
We komen al snel in een nieuwe laag wol-
ken terecht, waardoor ons uitzicht nauwe-
lijks verder reikt dan zo’n 100 m rondom 
de gondel. Als we boven uitstappen is het 
erg koud. Er staat redelijk wat wind en de mist zorgt er voor dat het nat is. Er valt zelfs af en toe 
wat hagel. Regenjassen en -broeken worden aangetrokken. Dat beschermt wat tegen de wind 
en de nattigheid. 
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We lopen eerst iets verder naar boven naar het ‘Wankhaus’ om daar te genieten van lekker 
warme koffie of thee. Op het eerste stukje komen we al andere plantensoorten tegen dan op de 
vorige dagen, zoals de Hartbladige kogelbloem (Globularia cordifolia), Zilverwortel (Dryas 
octopetala) en Alpen steentijm (Acinos alpinus). 

 
Aan het ‘Wankhaus’ hangt een thermometer en 
die geeft aan dat het 3o C is. Misschien had ik 
beter winterkleren kunnen meenemen op deze 
reis, in plaats van al die zomershirts? Gelukkig 
heb ik een regenjas en regenbroek om de wind 
buiten te sluiten, maar handschoenen waren 
ook niet verkeerd geweest! 

Achter het ‘Wankhaus’ blijkt in een rand met 

Vrouwenmantel (hier Alchemilla alpina) ook de 

Gelobde maanvaren (Botrychium lunaria) te 

staan. Nadat we die bewonderd hebben, be-

ginnen we met onze voettocht terug naar Gar-

misch. Vanwege de kou kiest de reisleider er 

voor om een kortere route te lopen dan oor-

spronkelijk gepland. Door het slechte zicht 

spreken we af dat de groep op elkaar wacht bij 

elke splitsing in het pad. Bovendien zeggen 

twee groepsleden toe te zorgen dat ze de 

steeds de laatsten zijn, zodat we zeker weten 

dat niemand achterblijft.  
 

In het eerste stuk is er veel te ontdekken op 
plantengebied. We vinden soorten als Voor-
jaarsgentiaan (Gentiana verna), Alpenrolklaver 
(Lotus alpinus)1, Wondklaver (Anthyllis vulneraria), Grootbloemige gentiaan (Gentiana clusii), 
Gestreept peperboompje (Daphne striata), Bergvaleriaan (Valeriana montana), Vliegenorchis 
(Ophrys insectifera), Buxusvleugeltjesbloem (Polygala chamaebuxus) en nog veel meer.  

                                                      
1
 Ik tref deze soort niet aan in de plantenlijst van André Beijersbergen. Gezien het verspreidingskaartje in 

de Flora Helvetica lijkt het onwaarschijnlijk dat deze soort hier gevonden is. 

Globularia cardiofolia, 

Hartbladige kogelbloem (RvL) 

 

Botrychium lunaria, Gelobde maanvaren 
(RvL) 

Dryas octopetala, Zilverwortel (RvL) 
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En ja … het is nu eenmaal een groep KNNVers, dus het tempo in dat eerste stuk was wat traag. 
Er staan zo veel bijzondere planten en veel daarvan moet toch echt op een foto worden vastge-
legd. Door het trage tempo krijgen de wolken de gelegenheid om wat op te trekken. Het zicht 
wordt beter. De kou blijft en als je langzaam loopt, wordt je er niet echt warmer door, maar goed 
… er staan wel weer bijzondere planten op mijn geheugenkaartje! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groep valt uiteen. Er is duidelijk een ‘kop-
groep’, die een sneller tempo heeft, en een trage 
groep, die te veel tijd besteedt aan fotograferen. 
We raken het zicht op elkaar kwijt, ondanks op-
trekkende bewolking en afspraken. Het staartje 
van de groep, waarin ik mij bevind, komt aan bij 
het pad naar beneden. Dit pad is de afkorting, 
die de reisleider op het kaartje zag staan! De 
eerste meters gaan nog redelijk ontspannen. 
Maar dat is van korte duur. Het pad wordt smal 
en stijl. Er zijn verraderlijke stukjes met losse 
steentjes of gladde boomwortels.  
 

Er blijft weinig tijd over voor het bewonderen van 
planten. Het pad naar beneden vraagt alle aan-
dacht. Af en toe valt het oog van één van ons 
toch weer op een plant of een vlinder. Ook die 
worden vastgelegd op foto’s, bijvoorbeeld Rotsvaleriaan (Valeriana saxatilis), Bont dikkopje 
(Carterocephalus palaemon) en een kartelbladsoort (nog nader te determineren). 
We halen zowaar mensen van het staartje van de kopgroep wat in. Dat wordt echter al snel 
teniet gedaan als één van ons een vlinder op een steen op het pad waarneemt. De vlinderlief-
hebbers onder ons geven zich zelf alle tijd om ook dit exemplaar uitgebreid te fotograferen. De-
ze vlinder heeft het duidelijk ook zwaar en probeert energie op te doen door zijn vleugels wijd 
uit te spreiden. Hij vliegt niet weg, maar draait zich af en toe om, richting zon (waar die dan ook 
moge zijn). Hij laat zich zelfs niet verjagen als een aantal van ons proberen om hem de vleugels 

Polygala chamaebuxus, Buxusvleugeltjesbloem (RvL) 

Lastige afdaling (RvL) 
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te laten sluiten, zodat we de onderkant ook kunnen fotograferen. Tenslotte is die onderkant be-
langrijk bij de determinatie thuis. Met zachte drang vouwt hij even z´n vleugels samen, maar te 
kort! Gelukkig draait ie zich aan een grashalm zo om, dat er toch enkele foto´s mogelijk zijn. ´k 
Ben benieuwd wie deze geduldige schoonheid nu is! 

Na dit intermezzo zetten we ons afdaling voort 
en krijgen eindelijk zicht op de kopgroep. Zij 
hebben al een pauze gehouden en gaan weer 
op weg. Wij blijven op hun ´hangplek´ eerst 
ook even pauzeren. Dat hebben we wel ver-
diend na die afdaling. Een kwartiertje mis-
schien, want we willen niet weer te ver achter 
raken. We gaan weer vlot op pad om ons bij de 
´Gschwandtner Bauer´ aan te sluiten bij de 
voorste groep. Bij de ´Gschwandtner Bauer´ 
wordt duidelijk dat de afdaling voor sommigen 
van ons wat te zwaar was. Een viertal mensen 
gaat met de taxi terug naar het hotel. De rest 
van de groep loopt de laatste 3-4 kilometer. We 
kiezen de verharde weg. Dat loopt het snelste. 
Eigenlijk verwacht ik niet zoveel bijzondere 
planten meer langs dit laatste traject. Maar we 
lopen in het gebied van de kalk-alpen. Daar 
biedt zelfs de wegberm nog onderdak aan leu-
ke plantensoorten. Zo vinden we langs de weg 
nog Mansoor (Asarum europaeum), een 
wolfsmelksoort, Christoffelkruid (Actaea spica-
ta), Leverbloempje (Hepatica nobilis), Groot 
sterrenscherm alias Zeeuws knoopje (Astrantia 
major) en Bleek bosvogeltje (Cephalanthera 
damasonium).  
 
En dan wandelen we toch nog onverwachts gewoon de straat in waar het hotel staat. Het was 
weer een bijzondere dag, met veel verschillende plantensoorten, ondanks kou toch af en toe 
een vlinder en lastige paden. Ik kijk er moe, maar voldaan op terug. 
 
Ria van Leeuwen  

Caterocephalus palaemon, 

Bont dikkopje (RvL) 

Cephalanthera damasonium, 

Bleek bosvogeltje (RvL) 

Acinos alpinus, Alpen steentijm (RvL) 
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Donderdag 27 juni 2013: Mittenwald en Kranzberg 
 

Voor vandaag wordt, aangemoedigd door de verwachte tijdelijke weersverbetering gekozen 
voor Kranzberg bij Mittenwald. 
 
Mittenwald ligt aan de spoorlijn van Garmisch -Partenkirchen naar Innsbruck. Ze volgt een 
eeuwenoude noord-zuid handelsroute door het dal van de Isar , een zijrivier van de Donau, in-
geklemd tussen het Wettersteingebergte en het Karwendelgebergte. Deze reeds bij de Romei-
nen bekende route sluit aan op die van Innsbruck via de Brennerpas naar Italie. De spoorlijn, 
ook wel Karwendelbahn genoemd, werd tijdens het Beierse Koninkrijk en Oostenrijkse Keizer-
rijk in 1912 geopend en was direct geëlektrificeerd. Het is een echte bergspoorlijn met veel 
kunstwerken en relatief korte tunnels waardoor men weinig gestoord wordt in de prachtige uit-
zichten. Ze bereikt een hoogte van 1184 meter. Mittenwald ligt met 923 meter op zo ongeveer 
halve hoogte vanaf Garmisch-Partenkirchen met ca. 700 meter. Het hoogste station in Beieren 
is met 933 m in Klais, nog vóór Mittenwald. 
 
We gaan dus met de bus -van de DB - dat wel - naar Mittenwald. Inmiddels is de zon aan het 
doorkomen en lopen we door het drukke centrum van dit hoogbeierse stadje. Het wordt in 1080 
voor het eerst genoemd als wachtpost op de handelsroute, maar de naam "Media Silva" (Mitten 
im Walde) geeft wel aan dat we met een historische plaats op deze Romeinse route te maken 
hebben. 
 
We lopen en klimmen, met enig gesteun en gekreun, naar het grondstation van de Kranzberg 
stoeltjeslift. Dan volgen 20 minuten sensatie. In bijna absolute stilte zweven we tussen de 
boomtoppen naar boven. Een weldadige ervaring, in schrille tegenstelling met de teringherrie 
tijdens het avondeten. 
 
300 meter hoger staan we op de Kranzberg. 
Na de koffie mèt gaat het gezelschap op stap, 
maar valt al snel uit elkaar in kleine groepjes 
die her en der tussen de hoogteverschillen ver-
dwijnen en af en toe weer verschijnen. Zelf 
beginnen we aan het Blotevoetenpad, maar 
verlaten dat al gauw en zwerven via bergwei-
den en - paden langzaam terug naar het berg-
station.  
 
Een opvallende waarneming is de aangebran-
de orchidee. Er kan ook een gave vliegenorchis 
worden geboekt. Veel foto's garanderen veel 
uitzoekwerk voor de dag-plantenlijst. 
 
Om drie uur beginnen we aan onze afdaling 
met de stoeltjeslift, maar nu wordt de stilte ver-
stoort door een helikopter die rusteloos door 
het dal heen en weer vliegt. Maar wel met een 
prachtig uitzicht op het Karwendelgebergte en 
het steeds naderbij komende Mittenwald. 
 
Beneden nemen we een andere trap naar be-
neden, Mittenwald in. Via schilderachtige 
steegjes en gevels waar de huisvlijt van af spat 
bereiken we de Markt met de parochiekerk St. 
Peter und Paul. 

Orchis ustulata, Aangebrande orchis (LvR) 
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De kerk, die in de huidige vorm in 1749 is in-
gewijd, staat op de plaats waar eerst - al in 
1315- een gotische kerk stond, maar in de 18 e 
eeuw "al te klein was voor krap de helft van de 
kinderen uit de parochie". 
 
Hoog boven het vele rococo toornt het koepel-
fresco uit boven de kerkbanken. De enige ma-
nier om het te fotograferen is in dezelfde hori-
zontale houding als destijds Matthäus Günther 
in 1740 . 
 
We verlaten Mittenwald met de trein van 16.35 
om wat eerder terug te zijn voor een boekwin-
kel in Partenkirchen. Op het moment van ver-
trek gaat het regenen ....... 
 
Joke en Hans Dupont 
 
PS. 's Ochtends op weg naar de bus troffen we 
bij een bloembak in de "oude" Ludwigstrasse 
een kolibrievlinder aan, de tweede keer na die 
op het terras aan de Pflegersee op zondag. De 
derde keer was op vrijdag tussen Eckbauer en 
Wamberg. Het lukte daar om de vlinder, welis-
waar met bescheiden resultaat, te fotograferen. 
Hopelijk is het Nel en Peter beter gelukt. 
 

  

... via bergpaden terug ... (JD) 

Melitea diamina, Woudparelmoervlinder (PP) 
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Vrijdag 28 juni 2013: Partnachklamm en Eckbauer 
 

Bij Partnachklamm had ik mij voorgesteld: de kloof van de rivier de Partnach. Het woord 
“klamm” toch maar opgezocht en dan blijkt het: nat, kil, koud, guur en vochtig te betekenen. 
Achteraf klopte dat als een bus. Later meer over dit natuurgebeuren. 
 
’s Ochtends genieten we een overvloedig ontbijt. Bij deze vertelt mevr. Barbara Fraundörfer, 
onze hotelierse, dat ’s middags regen verwacht wordt. We krijgen nog onze lunchpakketten en 
lopen naar de lokale 9.00-uur bus om naar de halte van de kliniek/skipiste te gaan. 

Hier aangekomen dreutelen we eerst wat door deze Olympische piste. Ik vind de grote schans 
wel erg hoog (130m.) In het stadion bevinden zich bij de poorten 4 enorme menselijke gestalten 
van cement. Waarvan ik er zeker één heb gezien, zeer schaars gekleed (lees naakt). En dan te 
weten dat in april 1904 de SCP (Ski Club Partenkirchen) door de plaatselijke notabelen definitief 
is opgericht. Hieronder waren: een burgemeester, dir. van het Keizersbad, hoffotograaf, berg-
gidsen, coupeur, koopman, boekdrukker en een tekenleraar. Dit fijne gezelschap van zo ‘n 30 
man had bedacht dat er maar geen dames in deze club moesten zitten. Nou, bij mij was zo’n 
man er niet meer in gekomen. Overigens het is heel goed mogelijk dat deze mensen van het 
mannelijk geslacht niets van doen hebben met de betonnen gestalten. Dus hou me ten goede. 
 
Als we dan langzaam ingang Partnachklamm wandelen, kom ik eerst een koetsier voorbij met 2 
Haflinger paardjes. Ik denk dat deze man vast weet hoe die mooie bruine effen koeien heten die 

Olympische skistadion Garmisch-Partenkirchen (LvR) 
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we gisteren gezien hebben op de Wank. De koetsier zei: “Wirtenfelzer”. Maar deze mooie don-
ker-ree-achtige koeien zijn bij Google niet bekend. Dus vrees ik dat we het nog niet weten2. 
 
Al verder wandelend zie ik heel veel stapels gekloofd hout. Dit is niet verwonderlijk, aangezien 
in het voorjaar, wanneer het meeste water door de rotsengte stroomt, er gebruik van wordt ge-
maakt om gekapt en op een bepaalde maat (1 meter) gezaagd hout naar beneden te laten “trif-
ten” (drijven). Hieraan hebben we het te danken dat we nu de “klamm” kunnen bekijken. Want 
eerst was er geen doorgang voor mensen. In 1886 werd het eerste pad aan de rots gehangen. 
Net boven de rivier. Het pad werd met ijzeren staven en houten balken bevestigd om de “hout-
drijvers” beter hun werk te laten doen om de stammetjes beneden te krijgen, wanneer de boel 
verstopt raakte. Op deze gevaarlijke paden waagden zich weer toeristen. Waarop men bedacht 
het voor toeristen toegankelijk te maken, met tunnels en betere paden. Dit was in 1912 klaar, 
naar ik begrepen heb. De kloof moet +/- 80m. diep zijn. 

 
Dichter bij de kassa werd proefondervindelijk 
getoond door de rotsen wat een kracht er in de 
aarde steekt, want hier kon je duidelijk zien dat 
de aardlagen in plaats van horizontaal te lig-
gen, verticaal geplooid stonden. Dat zet je met 
je handje niet eventjes recht. 
 
Onderweg o.a. een heel mooi wit bloemetje 
met rode en gele stippeltjes in de kroonbladen: 
Saxifraga rotundifolia. Dan de kloof!!! Partnach 
betekent: poort, doorgang. Er was ons verteld 
regenkleding aan te doen. Want je zou niet 
droog blijven. Ik had geen idee wat me te 

wachten stond. Maar al gauw werd het duide-
lijk. Veel bruisend en spattend water en oor-
verdovend lawaai en een verticale afgrond 

naast het pad. Ik en mijn hoogtevrees. De rivier had de kleur van melkachtig groen kalkwa-
ter.(door de Muschelkalk). De donkere stukken tunnel waren nog het fijnste. Dat ik het verstand 
op nul kon zetten en de blik op oneindig en lopen maar. Er schoot mij een woord in de gedach-
ten wat zich het hele eind herhaalde: Armageddon, Armageddon, Armageddon!!! De Walt Dis-
neyjongens hadden het niet afschrikwekkender kunnen bedenken. Wel moet ik zeggen dat 
overal aan gedacht was. Halverwege stond op de tegenoverstaande rots Maria met kind in het 
licht van een led lampje. Persoonlijk had ik zonnelicht met een spiegeltje mooier gevonden. 
Maar ik besef dat dit op praktische bezwaren stuit. De hoek zal niet altijd goed zijn, niet altijd 
zon. Wel een prestatie om het zo aan de overkant te krijgen. Het is bijna niet te geloven, maar 
op een andere plaats moet de rivier over enkele honderden meters in steengruis verdwijnen en 
verder ondergronds gaan. 
Ik dacht aan het einde van het pad: “dit was het moeilijkste deel voor vandaag”. Mooi niet, we 
moesten nog verscheidene trappen beklimmen tot het Forsthaus Berggasthof. Het zweet liep 
mij vanonder de pet in de ogen samen. Hier werden we deze keer door André op de koffie ge-
trakteerd. We konden op ons gemak uitpuffen. Als we weer opstappen, verdelen we ons in 
stoere en gemakkelijke wandelaars. Want bij het restaurant zijn we nog steeds niet bij het 
hoogste punt van de berg. De stoere stappers wandelen door naar de top en de anderen, 
waaronder ik, lopen een zeer steile weg af naar beneden. Onderweg passeren we mountainbi-
kers die met moeite naar boven “ploegen”. Ik vraag nog één van de jongens: “Ist dies ein Verg-
nügen?”. Waarop hij: “Sehr”. 

                                                      
2
 Noot van de eindredactie: ongetwijfeld is bedoeld: Murnau-Werdenfelser-Rind . 

Gekantelde aaardlagen (LvR) 
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Om ons met de 2-persoons Seilbahn naar bo-
ven te laten zweven, moeten we weer tot in het 
Skistadion. Hier gaat het weer aan de lopende 
band. De deurtjes van de “wiegjes” worden 
voor ons opengehouden, snel er in en boven 
worden ze weer door iemand open gemaakt. 
André en ik waren de laatste. Boven aangeko-
men waren de snelle lopers er ook al en deze 
zijn met nog enkelen van ons groepje direct 
naar beneden gegaan, weer per apostelpaar-
den, om onderweg de vegetatie en wat anders 
te bekijken. Enkele dames zijn naar Eckbau-
er,1236 m hoog, zeg maar bij boer Hoekstra, 
gegaan voor een versnapering. Maar Jeanne 
en ik wilden de Mager-Rasen-Wiesen bekijken 
en vlinders ontdekken. Die Jeanne dan op de 
kiek hoopt te zetten. Zo ’n mager stukje gras-
land is ingenieus prachtig opgebouwd. Te be-
ginnen met op de aarde een dicht tapijt van 
Witte en Rode klaver en Brunel. Iets hoger 
Herfsttijloos, Margriet, Ratelaars, Kluwenklok-
jes, En daar weer bovenuit hele dunne ijle 
grassen. Minstens 3 etages. Elke plant had zijn 
niche. Helemaal bedekt vol. En met die gras-
sen er doorheen zo een mooi diffuus geheel. 
Mooier en beter kunnen dit soort weitjes niet 
zijn. Wat zo jammer was: vanaf het moment dat 
we boven waren trok de lucht dicht. Soms een 
koud bergwindje en soms vrij lange motregenbuitjes. Precies geen vlinderweer. Volgens Jean-
ne en mij moet het bij lumen of zonneschijn barsten van de vlinders. Slechts 1 Koevinkje was 
Jeanne haar buit. Op een gegeven moment zagen we in dat de zon die dag daar niet meer zou 
schijnen en zijn we samen in het shuttletje nedergedaald. Onder aan de voet van de berg stond 
juist onze bus. Ik vroeg onze chauffeur ons er bij de St. Sebastiankirche uit te laten, maar Jean-
ne herkende onderweg al eerder de houtsnijwerkwinkel in de Ludwigstrasse. Dat was nog be-
ter. Al verder winkelend naar ons hotel en kamer. 
 
’s Avonds net als alle dagen het diner. Deze keer bestond het voor mij uit: tomatensoep, salade, 
een forel met anderhalve aardappel en een forse kom chocoladepudding met een toefje slag-
room. Heerlijk! Ook, zoals elke avond, werd het diner opgevrolijkt door accordeonmuziek met 
jodelgezang en bovendien waren er steeds 2 Holzhackerhosenbuben die dijen kletsend tot wel 
8x per avond een soort paringsdans uitvoerden. Thuis heb ik op tv gezien dat deze juist ge-
noemde jongelingen tegelijkertijd op de maat van de muziek ook nog een zweep kunnen laten 
knallen. Hebben ze voor dit soort spelletjes ook niet een naam? Iets met sm ? Gekke jongens 
die Beierse jongens.  
 
Hierna gingen we (waaronder enkele wel zeer serieuze planten- cq vlindermensen) om 21.30 
uur determineren in het cubhuis (een ruimte voor ons beschikbaar gesteld). Deze avond werden 
daar besproken: Cirsium rivulare, Ranunculus platanifolius, Lansvaren, (rose) Karwijvarkens-
kervel, Kogel- of Knotsorchis (Traunsteinera globosa), Orobanche gracilis, Allium victorialis. En 
nog meer. Maar net als toen ben ik nu moe. Het was een fijne dag. 
 
Saakje Borger-Couperus 
  

Polyommatus bellargus, 

Adonisblauwtje (JH) 
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Zaterdag 29 juni 2013: Kreuzeck 
 

Nou, de laatste wandeldag alweer. Maar ook een feestdag. Meteen bij het ontbijt werd Jeanne 
toegezongen. Haar ????-ste verjaardag (gaat niemand wat aan, maar ze is heel kras voor haar 
leeftijd). Leuke speech van André met een verrassend presentje en een speech van Nel met 
leuke cadeautjes van de groep. Een gezellig begin van de dag. 
 
Volgens mevrouw Fraundorfer zou het tot 12.00 uur droog blijven en daarna gaan regenen. 
Starten dan maar met alle regenspullen in de rugzak. Op naar Kreuzeck. 
  
Helaas begon het bij het uitstappen van de bus al wat licht te regenen. Tja, we waren het al 
gewend. Met de kabelbaan omhoog, door de wolken; soms een mooi uitzicht, soms niet. Boven 
waaide het gelukkig niet en het was 10 graden. De opzet was om vanaf hier tot aan het restau-
rant de “Hochalmweg” te lopen, een wandeling van 1,5 km met een stijging van 80 meter. Niet 
al te zwaar dus. Ondanks de regen was het een mooie wandeling met redelijk wat uitzichten en 
steile afgronden. Alpenroosje, buxusvleugeltjesbloem (Polygala chamaebuxus), gentiaantjes, 
alpenclematis, brilkruid, Turkse lelie, 2 verschillende soorten salomonszegel, dwergmansschild 
en nog meer bekende plantjes.  

Inmiddels regende het echt en schrijfster van 
dit stukje kreeg gaandeweg verkleumde vin-
gers en een kletsnat vodje papier om de bevin-
dingen te noteren. De groep was nogal uiteen 
gevallen, maar boven in een heerlijk warm res-
taurant vonden we elkaar weer terug. 
  
 
 
 
 
 

Ineens algehele verwarring. 
5 groepsleden gingen nog een stapje hoger naar de Osterfelderkopf (2050 meter) om in de re-
gen en de sneeuw naar nieuwe plantjes te speuren (zie volgende pagina); 
2 gingen naar het hotel terug; 
1 was al naar het hotel; 
6 bleven zich nog lekker opwarmen en genoten van iets lekkers en soep en André wilde nog 
een stukje naar boven wandelen. Een apart gezicht om hem daar zo alleen in de regen te zien 
lopen onder zijn paraplu. Beetje bizar. 

Clematis alpina, Alpenclematis (LvR) 

Androsace chamaejasme, 

Dwergmansschild (LvR) 



 

 25 

  
Teruglopend bleven Jeanne, Nel, Saakje en ik over. Bijna bij de kabelbaan terug was er grote 
verwarring hoe er te komen. Ik was wat eigenwijs en dacht het te weten, maar Saakje bleef 
herhalen dat zij het wist, en dat zij het altijd goed heeft. In de mist wat heen en weer gelopen 
(we zagen elkaar nauwelijks), maar echt..... Saakje had het goed!!! Heel veel gelachen in de 
gondel. 
 
Terug met de bus. We besloten eerst naar het 
hotel te gaan en aan het eind van de middag 
ergens anders wat te drinken. Saakje en ik 
hebben nog wel eerst Pfarrkirche Maria Him-
melfahrt bekeken. Mooie kerk. Niet zo uitbun-
dig als de Abdij en het kerkje in Wamberg. 
Heerlijk; inmiddels was Ria er bijgekomen, in 
alle rust, zonder kabaal, wat gedronken ver-
derop in de straat. 

  
 
Om 19.00 uur weer de maaltijd. Zoals altijd stampvol, veel muziek en heel veel Chinezen die bij 
iedereen op schoot kropen en verder alleen te zien waren achter hun camera’s. De bediening 
werd er moedeloos van en gaven langzamerhand de moed op om ze “gewoon” aan tafel te krij-
gen. Apart volk hoor; war overdreven en ook wat irritant . Dit is mijn eigen mening hoor, weet 
niet wat anderen hier van vonden. 
André had nog een verrassing voor Jeanne in petto en liet de muziek “happy birthday” spelen 
en waarop wij haar natuurlijk weer hartelijk toezongen. Ook kwam bij het nagerecht de enorme 
ijs- en snoepcoupe” met sterretjes voor haar. Ook voor ons de meter met schnaps van het huis. 
Erg lekker; ik heb helaas nooit kunnen verstaan wat het nou precies was. 
 
Nu noch even naar onze determineerplek waar Jaenne ons trakteerde op een heerlijk drankje 
uit Mittenwald. Nu de koffer inpakken en bijkomen van een zeer hectische en rumoerige avond. 
 
Een aparte laatste dag waarin het groepsgevoel even weg was, het veel regende, we een ver-
jaardag vierden en toch nog nieuwe plantjes gezien hebben. 
 
Els Ruychaver 
 

  

Primula auricula, Aurikel (LvR) Pulsatilla alpina, 

Alpenkwastjesbloem (LvR) 
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Zondag 30 juni 2013: terugreis 
 

Na een zeer enerverende avond met veel muziek en lederhosendansen, dreunde dit alles nog 
wel na in onze hotelkamer; tot half 12 konden we nog meegenieten…. 
 
De volgende ochtend hebben we nog uitgebreid groepsfoto’s gemaakt, ook met onze gastvrouw 
Barbara er nog op. Op naar de trein, terug naar huis. Weg van de regen. De treinreis op zich 
verliep gelukkig vlekkeloos, geen nare toestanden, behalve ….. dat onze enthousiaste reisleider 
bij het overstappen in Frankfurt zeer galant was, om al onze koffers uit de trein te tillen. Hij was 
zo enthousiast dat ie ook maar een zwarte koffer van een ons totaal onbekende man op het 
perron uitstalde. Gelukkig ontdekte de man het zelf, dus dit kon nog op tijd worden gecorri-
geerd. 
 
De reis duurde lang, en het was warm in de trein. Wel nog konden we nog wat determineren, 
om zo de tijd te doden. In ieder geval, iedereen op tijd thuis, en we konden terugkijken op een 
natte en enerverende reis, in een gezellig pension. 
 
Ella Francken 
 
 
 

 
 

Héél karakteristiek voor deze KNNV-reis: botanie in regenpak, 

zaterdag 29 juni, Osterfelderkopf 2030 meter (PP) 
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 Bijlage 1 Inventarisatie planten 
 

Opmerkingen vooraf bij de plantenlijst Garmisch- Partenkirchen 2013. Voor de wetenschappe-
lijke (Latijnse) naamgeving is uitsluitend gebruik gemaakt van Rothmaler (1972) "Excursionsflo-
ra für Deutschland", Berlin. Dit is gedaan om twee redenen: ten eerste geeft deze flora exact 
aan of een plant wel of niet in de Duitse Alpen voorkomt en ten tweede is de naamgeving en 
familie-indeling niet hypermodern, hetgeen betekent dat vele planten hun "vertrouwde naam" 
hebben. Via deze oude naam is gemakkelijk een eventueel nieuwere naam terug te vinden. 
Voor de Nederlandse namen is gebruik gemaakt van de flora van Heukels, en waar dat niet 
mogelijk was is in sommige gevallen een voor de hand liggende Nederlandse vertaling van de 
wetenschappelijke naam gebruikt. Bij vele planten was dit echter niet goed mogelijk, zodat daar 
de Nederlandse naam ontbreekt. Bij datum + plaats eerste vondst is geen melding meer ge-
maakt van herhaalde vondsten van dezelfde soort op andere dagen. 
 
André Beijersbergen 
 
 

Familienaam 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Datum en plaats  

eerste vondst. 

Aristolochiaceae   

Asarum europaeum Mansoor 26/06 Wank 

Apiaceae 
  

Astrantia major Zeeuws knoopje 28/06 Partnach-Eckbauer 

Chaerophyllum aureum Gouden ribzaad 26/06 Wank 

Chaerophyllum hirsutum 
 

25/06 Eibsee 

Conium maculatum Gevlekte scheerling 28/06 Partnach-Eckbauer 

Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid 23/06 Pflegersee 

Laserpitium siler Berglaserkruid 23/06 Pflegersee 

Ligusticum mutellina 
 

26/06 Wank 

Peucedanum carvifolia Karwijvarkenskervel 24/06 Ettal 

Peucedanum ostruthium 
 

29/06 Kreuzeck 

Pimpinella major Grote bevernel 28/06 Partnach-Eckbauer 

Sanicula europaea Heelkruid 24/06 Ettal 

Asclepiadaceae 
  

Vincetoxicum hirundinaria Engbloem 23/06 Pflegersee 

Aspidiaceae 
  

Gymnocarpium dryopteris Gebogen beukvaren 23/06 Pflegersee 

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren 24/06 Ettal 

Polystichum lonchitis Lansvaren 29/06 Kreuzeck 

Aspleniaceae 
  

Asplenium viride Groensteel 24/06 Ettal 

Athyriaceae 
  

Cystopteris fragilis Blaasvaren 25/06 Eibsee 

Asteraceae 
  

Adenostyles alliariae 
 

25/06 Eibsee 
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Familienaam 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Datum en plaats  

eerste vondst. 

Antennaria dioica Rozenkransje 27/06 Kranzberg 

Aposeris foetida 
 

24/06 Ettal 

Arnica montana Valkruid 27/06 Kranzberg 

Bellidiastrum michelii Alpenmadeliefje 23/06 Pflegersee 

Carduus defloratus 
 

23/06 Pflegersee 

Centaurea montana Bergcentaurie 23/06 Pflegersee 

Centaurea scabiosa Grote centaurie 27/06 Kranzberg 

Cirsium oleraceum Moesdistel 23/06 Pflegersee 

Cirsium rivulare 
 

28/06 Partnach-Eckbauer 

Crepis aurea 
 

27/06 Kranzberg 

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid 24/06 Ettal 

Hieracium villosum 
 

27/06 Kranzberg 

Homogyne alpina 
 

25/06 Eibsee 

Hypochaeris maculata Gevlekt biggenkruid 28/06 Partnach-Eckbauer 

Inula hirta Ruige alant 23/06 Pflegersee 

Leontodon incanus Grijze leeuwentand 23/06 Pflegersee 

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand 23/06 Pflegersee 

Senecio alpinus 
 

28/06 Partnach-Eckbauer 

Brassicaceae 
  

Biscutella laevigata Glad brilkruid 26/06 Wank 

Kernera saxatilis 
 

29/06 Kreuzeck 

Campanulaceae 
  

Campanula cochleariifolia Elfenvingerhoedje 28/06 Partnach-Eckbauer 

Campanula glomerata Kluwenklokje 28/06 Partnach-Eckbauer 

Campanula patula Weideklokje 28/06 Partnach-Eckbauer 

Campanula rotundifolia Grasklokje 23/06 Pflegersee 

Phyteuma orbiculare Bolrapunzel 23/06 Pflegersee 

Phyteuma spicatum Witte rapunzel 23/06 Pflegersee 

Caprifoliaceae 
  

Lonicera alpigena Alpen kamperfoelie 24/06 Ettal+ 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 23/06 Pflegersee 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal 23/06 Pflegersee 

Caryophyllaceae 
  

Moehringia muscosa 
 

25/06 Eibsee 

Silene vulgaris Blaassilene 23/06 Pflegersee 

Cyperaceae 
  

Carex digitata Vingerzegge 24/06 Ettal 

Carex flava Gele zegge 25/06 Eibsee 

Carex pallescens Bleke zegge 23/06 Pflegersee 

Carex pendula Hangende zegge 24/06 Ettal 

Carex sylvatica Boszegge 24/06 Ettal 

Elerocharis quinqueflora Armbloemige waterbies 23/06 Pflegersee 

Eriophorum angustifolium Veenpluis 23/06 Pflegersee 
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Familienaam 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Datum en plaats  

eerste vondst. 

Scirpus sylvaticus Bosbies 23/06 Pflegersee 

Trichophorum caespitosum Veenbies 23/06 Pflegersee 

Dipsacaceae 
  

Dipsacus pilosus Kleine kaardenbol 28/06 Partnach-Eckbauer 

Knautia arvensis Beemdkroon 23/06 Pflegersee 

Knautia dipsacifolia 
 

28/06 Partnach-Eckbauer 

Ericaceae 
  

Rhododendron hirsutum Harig alpenroosje 27/06 Kranzberg 

Euphorbiaceae 
  

Euphorbia brittingeri 
 

26/06 Wank 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid 23/06 Pflegersee 

Equisetaceae 
  

Equisetum telmateia Reuzepaardenstaart 23/06 Pflegersee 

Fabaceae 
  

Anthyllis vulneraria Wondklaver 25/06 Eibsee 

Coronilla emerus 
 

25/06 Eibsee 

Hippocrepis comosa Paardehoefklaver 23/06 Pflegersee 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus 23/06 Pflegersee 

Ononis repens Kruipend stalkruid 23/06 Pflegersee 

Tetragonolobus maritimus Hauwklaver 23/06 Pflegersee 

Trifolium montanum Bergklaver  23/06 Pflegersee 

Gentianaceae 
  

Gentiana asclepiadea 
 

25/06 Eibsee 

Gentiana clusii Grootbloemige gentiaan 26/06 Wank 

Gentiana germanica ssp. solstitialis Zonnewendegentiaan 27/07 Kranzberg 

Gentiana utriculosa Blaasgentiaan 26/06 Wank 

Gentiana verna Voorjaarsgentiaan 26/06 Wank 

Geraniaceae 
  

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek 24/06 Ettal 

Globulariaceae 
  

Globularia cordifolia Hartbladige kogelbloem 26/06 Wank 

Globularia nudicaulis Naaktstelige kogelbloem 29/06 Kreuzeck 

Hypolepidaceae 
  

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 23/06 Pflegersee 

Juncaceae 
  

Luzula luzuloides Witte weldbies 23/06 Pflegersee 

Luzula nivea Sneeuwwitte veldbies 27/06 Kranzberg 

Luzula sylvatica Grote veldbies 23/06 Pflegersee 

Lamiaceae 
  

Acinos alpinus Alpen steentijm 26/06 Wank 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 23/06 Pflegersee 
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Familienaam 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Datum en plaats  

eerste vondst. 

Lamium galeobdolon Gele dovenetel 24/06 Ettal 

Salvia glutinosa Kleverige salie 23/06 Pflegersee 

Lentibulariaceae 
  

Pinguicula vulgaris Vetblad 23/06 Pflegersee 

Liliaceae 
  

Allium victorialis 
 

28/06 Partnach-Eckbauer 

Allium ursinum Daslook 24/06 Ettal 

Anthericum liliago Grote graslelie 23/06 Pflegersee 

Colchicum autumnale Herfsstijloos 28/06 Partnach-Eckbauer 

Lilium martagon Turkse lelie 25/06 Eibsee 

Maianthemum bifolium Dalkruid 23/06 Pflegersee 

Paris quadrifolia Eenbes 23/06 Pflegersee 

Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel 29/06 Kreuzeck 

Polygonatum verticillatum Kransbladsalomonszegel 23/06 Pflegersee 

Tofieldia calyculata 
 

23/06 Pflegersee 

Veratrum album Witte nieswortel 27/06 Kranzberg 

Linaceae 
  

Linum catharticum Geelhartje 23/06 Pflegersee 

Lycopodiaceae 
  

Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw 25/06 Eibsee 

Ophioglossaceae 
  

Botrychium lunaria Gelobde maanvaren 26/06 Wank 

Orchidaceae 
  

Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje 26/06 Wank 

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje 27/06 Kranzberg 

Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje 23/06 Pflegersee 

Coeloglossum viride Groene nachtorchis 26/06 Wank 

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis 25/06 Eibsee 

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis 23/06 Pflegersee 

Dactylorhiza majalis Brede orchis 26/06 Wank 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis 23/06 Pflegersee 

Listera ovata Keverorchis 23/06 Pflegersee 

Neottia nidus-avis Vogelnestje 23/06 Pflegersee 

Ophrys insectifera Vliegenorchis 23/06 Pflegersee 

Orchis mascula Mannetjesorchis 23/06 Pflegersee 

Orchis ustulata Aangebrande orchis 27/06 Kranzberg 

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 23/06 Pflegersee 

Platanthera montana Bergnachtorchis 27/06 Kranzberg 

Pseudorchis albida Witte muggenorchis 26/06 Wank 

Traunsteinera globosa 
 

28/06 Partnach-Eckbauer 

Orobanchaceae 
  

Orobanche gracilis Sierlijke bremraap 24/06 Ettal 
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Familienaam 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Datum en plaats  

eerste vondst. 

Plantaginaceae 
  

Plantago atrata 
 

29/06 Kreuzeck 

Plantago media Ruige weegbree 23/06 Pflegersee 

Polygalaceae 
  

Polygala chamaebuxus 
 

26/06 Wank 

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 28/06 Partnach-Eckbauer 

Poaceae 
  

Bromopsis ramosa ssp. benekenii Bosdravik 23/06 Pflegersee 

Cynosurus cristatus Kamgras 23/06 Pflegersee 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 26/06 Wank 

Polygonaceae 
  

Polygonum bistorta Adderwortel 24/06 Ettal 

Polygonum viviparum 
 

23/06 Pflegersee 

Primulaceae 
  

Androsace chamaejasme Dwergmansschild 29/06 Kreuzeck 

Lysimachia nemorum Boswederik 23/06 Pflegersee 

Lysimachia nummularia Penningkruid 23/06 Pflegersee 

Lysimachia vulgaris Wederik 23/06 Pflegersee 

Primula auricula Aurikel 29/06 Kreuzeck 

Primula elatior Slanke sleutelbloem 29/06 Kreuzeck 

Primula farinosa Melige sleutelbloem 23/06 Pflegersee 

Primula veris Echte sleutelbloem 23/06 Pflegersee 

Soldanella alpina Alpenkwastjesbloem 29/06 Kreuzeck 

Pyrolaceae 
  

Moneses uniflora Eénbloemig wintergroen 25/06 Eibsee 

Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen 25/06 Eibsee 

Ranunculaceae 
  

Actaea spicata Christoffelkruid 23/06 Pflegersee 

Anemone narcissiflora Narcisanemoon 29/06 Kreuzeck 

Anemone nemorosa Bosanemoon 23/06 Pflegersee 

Aquilegia atrata Donkere akelei 27/06 Kranzberg 

Aquilegia vulgaris Akelei 23/06 Pflegersee 

Caltha palustris Dotterbloem 29/06 Kreuzeck 

Clematis alpina Alpenclematis 29/06 Kreuzeck 

Hepatica nobilis Leverbloempje 23/06 Pflegersee 

Pulsatilla alpina Alpenanemoon 29/06 Kreuzeck 

Ranunculus alpestris Alpenboterbloem 29/06 Kreuzeck 

Ranunculus lanuginosus 
 

24/06 Ettal 

Ranunculus platanifolius 
 

24/06 Ettal 

Thalictrum aquilegifolium 
 

24/06 Ettal 

Rhamnaceae 
  

Rhamnus pumila 
 

29/06 Kreuzeck 
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Familienaam 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Datum en plaats  

eerste vondst. 

Rosaceae 
  

Alchemilla alpina Vrouwenmantel 26/06 Wank 

Cotoneaster integerrimus Gewone dwergmispel 23/06 Pflegersee 

Dryas octopetala Zilverwortel 26/06 Wank 

Fragraria vesca Bosaardbei 23/06 Pflegersee 

Geum rivale Knikkend nagelkruid 24/06 Ettal 

Potentilla erecta Tormentil 23/06 Pflegersee 

Rosa pendulina 
 

25/06 Eibsee 

Rubiaceae 
  

Asperula odorata Lievevrouwebedstro 24/06 Ettal 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 28/06 Partnach-Eckbauer 

Galium rotundifolium 
 

25/06 Eibsee 

Galium sylvaticum Boswalstro 24/06 Ettal 

Saxifragaceae 
  

Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil 25/06 Eibsee 

Saxifraga rotundifolia Rondbladige steenbreek 24/06 Ettal 

Santalaceae 
  

Thesium alpinum Alpenbergvlas 23/06 Pflegersee 

Scrophulariaceae 
  

Bartsia alpina Bartsia 23/06 Pflegersee 

Euphrasia rostkoviana Beklierde ogentroost 25/06 Eibsee 

Melampyrum pratense Hengel 23/06 Pflegersee 

Melampyrum sylvaticum 
 

25/06 Eibsee 

Pedicularis recutita 
 

27/06 Kranzberg 

Pedicularis rostratocapitata 
 

26/06 Wank 

Rhinanthis minor Kleine ratelaar 26/06 Wank 

Veronica beccapunga Beekpunge 23/06 Pflegersee 

Veronica urticifolia 
 

23/06 Pflegersee 

Selaginellaceae 
  

Selaginella selaginoides 
 

25/06 Eibsee 

Solanaceae 
  

Atropa belladonna Wolfskers 25/06 Eibsee 

Thelypteridaceae 
  

Phegopteris connectilis Smalle beukvaren 25/06 Eibsee 

Thymelaeaceae 
  

Daphne striata Gestreept peperboompje 26/06 Wank 

Valerianaceae 
  

Valeriana officinalis Echte valeriaan 24/06 Ettal 

Valeriana dioica Kleine valeriaan 23/06 Pflegersee 

Valeriana montana Bergvaleriaan 25/06 Eibsee 

Valeriana saxatilis 
 

26/06 Wank 
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Familienaam 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Datum en plaats  

eerste vondst. 

Valeriana tripteris 
 

25/06 Eibsee 

Violaceae 
  

Viola biflora 
 

25/06 Eibsee 
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Bijlage 2 Inventarisatie vogels 
 

Alpenkauw Pyrrhocorax graculus 

Beflijster Turdus torquatus 

Boerenzwaluw Hirundo rustica 

Boomklever Sitta europaea 

Boomkruiper Certhia brachydactyla 

Buizerd  Buteo buteo 

Ekster Pica pica 

Europese kanarie Serinus serinus 

Fuut Podiceps cristatus 

Gaai Garrulus glandarius 

Gierzwaluw Apus apus 

Groenling Chloris chloris 

Grote bonte specht       Dendrocopos major 

Grote gele kwikstaart     Motacilla cinerea 

Heggemus Prunella modularis 

Huismus Passer domesticus 

Huiszwaluw Delichon urbicum 

Kauw Corvus monedula 

Koolmees Parus major 

Kuifmees Lophophanes cristatus 

Meerkoet  Fulica atra 

Merel Turdus merula 

Notenkraker Nucifraga caryocatactes 

Putter Carduelis carduelis 

Raaf Corvus corax 

Roodborst Erithacus rubecula 

Tapuit Oenanthe oenanthe 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita 

Torenvalk             Falco tinnunculus 

Tuinfluiter Sylvia borin 

Vale gierzwaluw Apus pallidus 

Vink Fringilla coelebs 

Wilde eend            Anas platyrhynchos 

Winterkoning Troglodytes troglodytes 

Witte kwikstaart         Motacilla alba 

Zanglijster Turdus philomelos 

Zwarte kraai Corvus corone 

Zwarte mees Periparus ater 

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros 

Zwartkop Sylvia atricapilla 

Valk wit?  

 
Ella Francken en Nel van Meijeren 
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Bijlage 3 Inventarisatie vlinders 
 

In de derde kolom is de achtergrond van de waarneming vermeld, indien mogelijk verwijzend 
naar een foto. Als er staat Foto ..., dan is natuurlijk ook goed mogelijk dat anderen deze 
soort hebben waargenomen. * betekent: foto (mede) beoordeeld door iemand van de Vlinder-
stichting. Als er geen “Foto” voor de initialen staan, dan is sprake van waarneming zonder mij 
bekende foto. 
 

Aardbeivlinder Pyrgus malvae Foto JH, LvR 

Adonisblauwtje Polyommatus bellargus Foto JH 

Berg geaderd witje Pieris bryoniae Foto JH 

Bloemenblauwtje Glaucopsyche alexis  Foto JH (onzeker, mogelijk Heideblauwtje) 

Bont dikkopje Carterocephales palaemon Foto JH, RvL, PP, LvR 

Bosparelmoervlinder Melitaea athalia NvM 

Boswitje Leptidae sinapsis Foto PP 

Boterbloempje Pseudopanthera macularia LvR 

Crème stipspanner Scopula ternata Foto LvR 

Gamma-uiltje Autographa gamma Foto JH 

Geelspriet dikkopje Thymelicus sylvestris Foto JH 

Gestreepte bremspanner Perconia strigillaria Foto LvR* 

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus Foto JH 

Groot geaderd witje Aporia crataegi Foto JH, PP, LvR 

Heideblauwtje Plebejus argus Foto LvR 

‘n Hooibeestje Coenonympha spec. LvR 

Koevinkje Aphantopus hyperantus Foto JH 

Kolibrivlinder Macroglossum stellatarum Foto JD 

Porseleinvlinder Abraxas sylvata Foto LvR 

Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe Foto LvR 

Rouwspanner Odezia atrata LvR 

Tijmblauwtje Phengaris arion Foto PP* 

Vals bruin blauwtje Aricia artaxerxes Foto PP 

Voorjaarserebia Erebia medusa Foto JH, LvR 

Wapendrager Phalera bucephala NvM 

Woudparelmoervlinder Melitaea diamina Foto JH, PP, LvR 

Zilvervlek Boloria euphrosyne Foto JH, LvR* 

Zwart beertje Atolmis rubricollis NvM 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola NvM 

 
Nel van Meijeren (NvM), Jeanne Huijssoon (JH), Joke Dupont (JD), Ria van Leeuwen, (RvL), 
Peter Pfaff (PP) en Laurens van Run (LvR).  
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Bijlage 4 Inventarisatie paddenstoelen 
 

M.n. paddenstoelen welke zo algemeen zijn dat ze direct te herkennen zijn, zijn genoteerd. Op 
grond van de foto’s zijn nog de Geringde vlekplaat (op koeienmest !!) en het Gewoon veen-
trechtertje (in een veenachtig gebied met veel Brede orchissen) “gedetermineerd”. Tijdens de 
reis was geen literatuur beschikbaar en kon geen microscopisch onderzoek plaatsvinden. 
 

Auricularia mesenterica Viltig judasoor 

Boletus luridus Netstelige heksenboleet 

Collybia dryophila Gewoon eikebladzwammetje 

Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam 

Fomes fomentarius Echte tonderzwam 

Fomitopsis pinicola Roodgerande houtzwam 

Gloeophyllum sepiarium Geelbruine plaatjeshoutzwam 

Lycogala epidendrum Gewone boomwrat 

Micromphale perforans Sparrestinktaailing 

Panaeolus fimiputris Geringde vlekplaat 

Pholiota mutabilis Stobbezwammetje 

Phytoconis ericetorum Gewoon veentrechtertje 

Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam 

Trametes gibbosa Witte bultzwam 

Trametes hirsuta Ruig elfenbankje 

Trametes versicolor Gewoon elfenbankje 

 
Laurens van Run 


