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1 Vertrek 
Gea Warringa 
Maandag, 1 juli, reisdag van Amsterdam naar Laukvik 
 
Het is eind juni, over twee dagen zullen we gaan vertrekken naar het hoge noorden, naar het 
plaatsje Lauvik, dat zo’n 300 km. boven de Poolcirkel ligt.  Het is in Nederland al enkele 
dagen tropisch warm in Nederland, de temperatuur stijgt tot boven de 30 graden. 
Via Weer-on-line is te zien, dat de weersvoorspelling op de eilandengroep de Lofoten wel 
heel anders is, de temperatuur komt daar al dagenlang niet boven de 10 graden uit en de 
gevoelstemperatuur is nog lager. En regen, regen en nog eens regen. En als we enige 
dagen te voren ook nog via een mailtje een waarschuwing ontvangen van onze reisleider 
Henk Dommerholt met de mededeling dat de aanhoudende lage temperaturen afkomstig zijn 
van de winden die uit Groenland komen, ontstaat er bij het pakken van de koffer dan ook de 
vraag: wat moet er in gepakt worden? Warme kleding en “laagjes “ en vooral een regenbroek 
en regencape, zelfs de handschoenen worden uit de kast gehaald. 
 
Op de dag van vertrek worden we tegen half 11 op Schiphol verwacht en na een hartelijke 
begroeting met onze reisgenoten kunnen we ons inchecken en de bagage afgeven. 
Na de gebruikelijke koffie-stop lopen we langzamerhand richting de gate waar het vliegtuig 
van Norwegian Air staat te wachten. We zullen eerst naar Oslo vliegen - een vlucht van ruim 
2 uur – en daarna overstappen voor een vlucht met de bestemming Narvik. Vandaar zal het 
nog zo’n 2 ½ uur rijden zijn naar Laukvik, naar het huis Kristina Moon Huset, waar we t.m. 10 
juli zullen verblijven.  
Braaf zitten we dan in het vliegtuig te wachten op het vertrek. Maar wanneer gaan we nu? 
De gebruikelijke uitleg van de werking van zuurstofmaskers en reddingsvesten is al geweest, 
maar er volgt verder nog geen enkele beweging.  Het duurt toch wel erg lang en ondertussen 
zitten we al meer dan een kwartier zo op onze plaats, vastgesnoerd in de veiligheidsriemen. 
Vanuit de cockpit komt dan het bericht: we kunnen helaas nog niet vertrekken, het is erg 
druk op Schiphol en we zullen nog zo’n 2 uur moeten wachten voordat we naar de startbaan 
mogen.  
Dat is even schrikken, zullen we onze volgende aansluiting dan wel halen?  
We kunnen dan wel een doem - scenario gaan bedenken, maar eerst moeten we nu gewoon 
het geduld opbrengen om te wachten.  En wat doet een KNNV-er als hij of zij 2 uur lang 
moet stil zitten op een te krappe vliegtuigstoel: praten over voorgaande reizen, planten-
boekjes bekijken, schelpengids uit de tas halen, vertellen over die geweldige kleinkinderen, 
digitale legpuzzel maken op de smartphone, Appjes versturen aan reisgenoten die aan de 
andere kant van het gangpad zitten enz. enz.  
Maar dan wordt het bericht gegeven: stoelriemen vast en dan gaan we ook direct weg, met 
zo’n 1 ½  uur vertraging. Wellicht - als we heel vlug zijn - kunnen we de volgende aansluiting 
nog halen, maar de angst is dan: hoe zal het met onze bagage gaan?  
Als we dan uiteindelijk geland zijn op het vliegveld van Oslo mogen we als eersten het 
vliegtuig uit en met gezwinde spoed lopen we door de lange gangen van de Luchthaven van 
Oslo Gardermoen op zoek naar de gate waar ons volgend toestel al zal staan te wachten.  
Maar dan: een nieuwe tijd wordt aangegeven, ook hier weer meer dan 2 uur wachten, onze 
angst om de aansluiting te missen was dus niet nodig geweest. Maar het zal dus een latertje 
worden vanavond en Jos en Liz (de eigenaars van ons gastenhuis) moeten nu gebeld 
worden dat we veel later zullen aankomen.  
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Tijd genoeg dus om geld te pinnen, iets te eten, even te winkelen, maar dan mogen we 
uiteindelijk instappen voor de volgende vlucht naar Narvik.  
Met zo’n 1 ½ uur vertraging zullen we nu vertrekken, maar dan komt vanuit de cockpit het 
bericht: there are several problems today, weer wachten. En de piloot heeft het over night 
rain, en buiten zien we onze koffers staan op de bagagekarretjes in de stromende regen….    
Maar het komt uiteindelijk allemaal goed en we vliegen hoog boven een heel dik pakket van 
laaghangende wolken richting het noorden, om tegen half 10 op de luchthaven van Harstad/ 
Narvik Evenes te landen. En ook hier is het niet droog - dat belooft niet veel goeds dus. 
 
Bij de bagageband worden we hartelijk verwelkomd door Jos en Liz, en zij brengen ons naar 
de beide busjes en dan gaan we op weg naar hun gastenverblijf,  nog zo’n 160 km rijden. 
Langs indrukwekkende fjorden met schitterende vergezichten en prachtige weerspiegelingen 
in het water rijden we door het boeiende landschap van Noord - Noorwegen. Op een mooi 
plekje langs een fjord stoppen we en worden we verwend met een heerlijke beker warme 
soep - de eerste kennismaking met de voortreffelijke kookkunst van Liz. 
Uiteindelijk tegen half 1 komen we aan bij het gastenverblijf Kristina Moon Huset, waar we in 
de verte boven de horizon al de nieuwe dag zien ontstaan. Helaas nog steeds regen, het 
regent hier al zo’n 3 weken achter elkaar en het is winderig en koud.  
Maar Jos belooft ons morgen mooi weer, dus kunnen we rustig gaan slapen.  
 
God natt og sov godt, slaap lekker en welterusten. 
 

  
Kristina Moen Huset 
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 www.byzonderereizen.no 

 Het gastgezin: Jos en Liz 

                               De Reisleider: Henk  
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2 Laukvik 
Jitske Wedman 
Dinsdag 2 juli 
 
Volgens afspraak zit iedereen om 9 uur aan een uitgebreide ontbijttafel, waar Jos ons een 
smakelijke maaltijd toewenst en ons kennis laat maken met de huisregels. De belangrijkste 
twee: zodra je de drempel van een Noors huis bent gepasseerd, doe je je schoenen uit, dat 
scheelt een boel stofzuigen en vegen. De keuken van het Christine Moen Huis is niet erg 
groot en mede daarom alleen het werkterrein van Liz en hem. Wij komen daar alleen om iets 
te vragen. Tafeldekken, afruimen, afwassen enz. is hun werk, wij  hebben vakantie. 
We maken ons lunchpakket klaar, vullen de thermoskannen, trekken onze schoenen aan en  
en om kwart voor tien steken we de weg over om via een graspad van ca. 150 m  naar het 
strand te lopen. Nog voor we dat bereiken vliegt de eerste zeearend al op en hebben we 
grasklokje en knikkend nagelkruid genoteerd.  
 

 Grasklokje 
 
Op het strand vooral veel keien, maar ook schelpen, zee-appels en veel oud en vers wier. 
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 Zeeëgel, ooit 
 

 
 
We slaan rechtsaf naar het oosten en volgen de kust, de vogelaars voorop, de planten-
mensen en strandscharrelaars in een wat bedaarder tempo, er is zoveel te zien.  Na een 
bocht naar het zuiden arriveren we weer bij de asfaltweg waar  Jos en Liz ons met de busjes 
opwachten om ons een paar km verderop , vlak voor de dam over het fjord, weer af te 
zetten.  Ook dit wordt een ontdekkingstocht, we blijven de oever van het fjord volgen langs 
een langzaam stijgend pad, dat uiteindelijk naar een visvijver voert.  Links de onbegaanbare 
stijl afdalende helling naar het fjord, rechts een soms natte greppel met daarachter een min 
of meer open ruimte waar schapen grazen. Onderweg vertelt Liz het verhaal van de kokke-
laar die bij hun gelogeerd heeft: hij leefde met het getij en dat betekende dat hij soms op 
ongewone tijden wilde eten en slapen. Als het eb was ging hij in een waadpak met zijn 
rubberboot het fjord in, haalde  kokkels omhoog en deponeerde ze in zijn boot en als het 
water te hoog kwam hield hij op en wachtte op de volgende  laagwaterperiode. Na een paar 
dagen ging hij door naar een volgende plek.  Hulde voor deze kleinschalige manier van 
oogsten, je kon niet zien dat hij daar aan het werk was geweest.  
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Gebogen driehoeksvaren 
 

 Ronde zonnedauw 
 
Bij een picknickbank aangekomen is het tijd voor de lunch, het uitzicht is mooi en er wordt 
nagepraat over wat we onderweg zijn tegengekomen. Daarna nog een paar honderd meter 
door en dan over en tussen grote stenen door  naar de oever, een knuppelbrug over en vlak 
langs die oever verder. Voor sommigen een klein stukje voor anderen een behoorlijke 
wandeling. Ik ging terug met de eerste groep; waar zouden de jongen van de alsmaar 
alarmerende oeverlopers zijn? We hebben ze niet in beeld (ergens onder ons langs de 
oever) kunnen krijgen.  Daarna terugzoeken naar de door sommigen gemiste waar-
nemingen. En pijlen maken voor de tweede groep naar o.a. de kleine maar beeldschone op 
een witte kluifjeszwam lijkende paddenstoel (dat later blijkt een “Gewoon veentrechterje” te 
zijn) en naar het rozenkransje op een twee meter hoog rotsblok naast het pad. 
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Uiteindelijk waren we allemaal weer terug bij de busjes, dus terug naar “huis”. Opfrissen, 
lekker eten, lijsten en voldaan terugkijken op een - soms hernieuwde - kennismaking met 
medereizigers en Lofoten. 
 
 

 
lunchplek  
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3 Kust 
Ton Janssen 
Woensdag 3 juli 
 
Al voor het ontbijt inventariseerden de vroege vogelaars het meertje naast het Christine 
Moen Huset. Na het ontbijt vertrokken we weldra met de twee busjes, reden langs de 
Grunnførfjord en maakten een eerste stop even voorbij de brug die over de verbinding van 
de fjord met het meer ligt. Het was opkomend tij. Het water stroomde met flinke snelheid het 
meer in en deed de wieren wapperen. In het heldere water waren mooi de rode zee-egels te 
bewonderen.  
 

 Zeeëgel 
 
In de fjord staken de zandplaten nog boven water. Dat werd een onderwerp voor menige 
foto. Ook de planten stonden hier uiteraard in de belangstelling. Daarna werd halt gehouden 
bij Grunnførfuglerednungsområde, een meertje met moeras er omheen, met een kok-
meeuwenkolonie. Op de plas namen we een brilduiker, kuifeend en tureluur waar. De 
sneeuwhoen werd gehoord, er werd naar gezocht maar die liet zich niet zien.  
 

 Kokmeeuw 
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Bij Sommarhus begonnen we aan een wandeling langs de fjord. Op het pad door het weiland 
er naar toe zagen we een bonte vliegenvanger op het hek zitten. Er groeide daar veel 
jakobskruiskruid. Op het strand werd naar schelpen gezocht.  
 

 
 
Natuurlijk was er interesse voor de noordkromp. Ook werden gedoornde hartschelpen en 
een bonte mantel gevonden. Een bontbekplevier liet volop de alarmroep horen. Dit 
zandstrand langs het water met stenen en schelpen is ereen prima broedbiotoop voor. 
 

 Noordkromp 
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 Bontbekplevier 
 
Op grote stenen gezeten gebruikten we hier de lunch en genoten van het uitzicht over de 
fjord. De groep splitste zich daarna. De meesten gingen door het weiland op de oever verder 
naar het einde van de fjord en vonden onderweg teer guichelheil, een keverorchis en een 
kleine wolfsklauw. Een klein groepje trok langs het strand en kwam nogmaals bij een 
bontbekplevier waarvan ook het jong zich liet zien. Aan het eind van de fjord zat in de steil-
rand van de oever een kleine oeverzwaluwkolonie. De ouders vlogen daar af en aan en 
schoten vliegensvlug hun holen in en uit.  
 

 
 
Hier de weg overgestoken trokken we een vochtig duingebied in. Daar groeiden parnassia, 
pirola, vetblad, bosorchis, rozenkransje, torenkruid. en alpenhelm (Bartia alpina) een half-
parasiet. We hoorden en zagen hier de boomleeuwerik. Iedereen kon hier lekker vrij 
rondstruinen.  
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 Gelobde maanvaren 
 
Op het afgesproken tijdstip weer bij de busjes misten we Sjef. Gelukkig was hij gauw ge-
vonden. Hij stond bij een ander busje te wachten op ons. Zo konden we weer verder, naar 
het strand bij Sanden. Daar zagen we twee zeearenden op grote rotsblokken zitten. Een 
tapuit en een graspieper streden om een paaltje als uitkijkpunt en hadden geen aandacht 
voor ons. Zo konden we ze goed bewonderen.  
Na het heerlijke avondeten met kabeljauw probeerden Dick en Jenny de pas aangekomen 
nieuwe elektrische fietsen uit. Ze hadden er beiden nog geen ervaring mee. Het was een 
futuristisch model, knalrood gespoten. Het leken net racebrommers met een buddyzit. Het 
leverde veel lol op. Al gauw stoven ze over de weg naar het dorp. Terug gekomen gaven ze 
aan dat het hun goed was bevallen.  
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Joke bleef thuis en de anderen maakten nog een avondwandeling langs de kust en door het 
bos naar het dorp. Het paadje door het bos was niet al te duidelijk zodat we over particulier 
terrein langs woningen in het dorp kwamen. 
 

 
  
In de haven lag de houten viskotter Stabben. Daar had de KNNV vijf jaar geleden mee 
gevaren. De boot had nu een jonge Zweed als eigenaar. We keken nog wat rond bij de 
haven, daar is altijd wat te zien en wandelden vervolgens over een parallelpad van de weg 
terug. 
 

 Stabben 
 
Daar keken we nog naar het laatste kwartier van de voetbalwedstrijd van de Oranjevrouwen 
tegen Zweden. Het was nog flink spannend en de vraag was of onze vrouwen de volgende 
ronde zouden halen. Het werd 0-0 zodat we een verlenging als toegift kregen. Daarin wist 
Oranje te scoren en won uiteindelijk. Zo werd het een latertje  die avond. 
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4 Kabelvåg 
Adrie Hogervorst 
Donderdag 4 juli 
 
De weersomstandigheden zouden vandaag minder gunstig zijn, er wordt regen verwacht en 
het programma voor vandaag wordt aangepast. In plaats van natuur wordt het cultuur. We 
gaan het Lofoten Aquarium en het Lofoten Museum bezoeken en daarna zullen we naar het 
plaatsje Svolvaer rijden. 
Eerst een mooie rit naar Kabelvåg waar het Aquarium en het Museum naast elkaar liggen. 
Kabelvåg is een van de oudste vissersdorpen op de Lofoten. 
 
In het Aquarium treft je vissen en andere zeedieren aan die in de Noorse wateren voor-
komen.  
 

  
Kabeljauw 
 
Er is een mooie tentoonstelling, een film en natuurlijk aquariums. De meest vreemdsoortige 
vissen zwemmen hier. De heilbot lijkt misvormd omdat de positie van de bek niet klopt met 
de stand van de ogen. Dit was mij nog nooit opgevallen en volgens Ton komt dit omdat de 
vis ‘normaal’ geboren wordt en pas later plat wordt. Ook zijn er vissen met gemene tandjes 
die je niet graag onderwater tegen wilt komen.  
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 Heilbot 
 
We staan voor een bak met zakpijpen en Cor zegt: “Kijk, dit zijn onze voorouders”. Ik moet 
gelijk denken aan “Meet the parents”.  
 

 Zakpijpen zijn manteldieren 
 
In het volgende aquarium doet een enorme reuzenkrab gymnastische oefeningen voor het 
raampje en strekt zijn lange poten naar alle windrichtingen uit, een soort spagaat in het 
kwadraat. Ik doe het niet na. In de shop worden door de liefhebbers mooie posters gekocht. 
 
Het Museum is een openluchtmuseum dat het leven weer geeft zoals dat vroeger op de 
vuurtoreneilanden was. Men leefde van de visserij. Eenvoudige behuizing voor de vissers 
met piepkleine bedjes en schaars interieur. Het leven moet hard geweest zijn en zeer 
eenvoudig. 
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Een tureluur op een paaltje trek al enige tijd mijn aandacht. Als de vogel naar een 
elektriciteitsdraad vliegt zie ik dat hij maar één poot heeft. Langs de waterkant maakt een 
meeuwenkuiken lawaai. Met zijn camouflagekleurtje is hij moeilijk te onderscheiden tussen 
de keien en de blaasjeswier. 
 

 
 
Vanaf het museum is een mooi pad lang de kust dat naar het centrum en het haventje van 
Kabelvåg loopt. Ik zie een bordje en denk gelijk aan een ‘blote voeten’ pad dat tegenwoordig 
zo in is, maar als ik beter kijk lijkt het op een silhouet van Noorwegen. Verrassend hoe deze 
op elkaar lijken. 
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Langs het pad groeien planten die allemaal op de foto mogen. De rode klaver heeft grote 
bloemen en ik zie een pol met klaver mutanten. Klaverbloemen met twee en zelfs drie kopjes 
in elkaar vergroeid. Ook maar op de foto. 
 

 
 
Verderop staat een plant nog in knop en hier volgt een discussie wat het zou zijn. Het blad 
melkt, maar de plant ziet er niet uit als een melkdistel.*) We blijven nog even in het onge-
wisse. We wandelen richting het haventje en opvallend zijn de brievenbussen met leuke 
schilderijtjes. Ook dit is cultuur. 
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Met de busjes rijden we naar Svolvaer waar we koffie gaan drinken en gelijk wordt de 
verjaardag van Henk gevierd. Bij de koffie hebben we een lokale specialiteit, een pannen-
koekje met de Noorse bruine kaas die een zoete smaak heeft, een prima combinatie. Het 
koffiehuis heet Bacaloa dat kabeljauw betekent. De kabeljauw is DE vis die in maart-april bij 
de Lofoten wordt gevangen. Voor de haven ligt een eilandje waar de kabeljauw verwerkt 
wordt. Op de kade staan de droogrekken. We krijgen nog even de tijd Svolvaer te bekijken. 
Als we Svolvaer uitrijden is vlak voor de tunnel een enorm hoge rots met twee rotspunten. 
De rots wordt De Geit genoemd en is geliefd bij de bergbeklimmers. Waaghalzen vinden het 
een uitdaging om van de ene rotspunt naar de andere rotspunt te springen. Je moet er niet 
aan denken wat er gebeurt als dit mis gaat. Jos zegt: “Het kerkhof ligt er vlak onder en dat is 
dan wel weer handig”.  
We vervolgen onze tocht en stoppen op een plek waar Jitske op de heenweg verschillende 
orchideeën heeft zien staan. En inderdaad we vinden de plek en er staan meerdere exem-
plaren. Er kan zelfs een hele groepsfoto van deze mooie planten gemaakt worden. 
Voordat we naar huis gaan rijden we naar een ijsjeswinkel en daar wordt dankbaar gebruik 
van gemaakt. En eenmaal thuis gekomen kijken we naar de jonge Ekster met een heel korte 
staart die al een tijdje in de tuin verblijft. De grote vraag is of hij kan vliegen.  
 
*) Later nog een bloeiend exemplaar gezien: Alpensla. 
 
PS Cor Nonhof 
 
Als schepenfanaat kan ik niet laten een paar foto’s van schepen in het museum te plaatsen. 
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5 Wadden 
Miep van Gijsen 
Vrijdag 5 juli 
 
Na een kort ritje naar de parkeerplaats bij het kerkhof richting Straumnes begon de wadden- 
wandeling. We liepen eerst parallel aan de berg door het achterland van de wadden in een 
nat gebied met hoogveen, bosjes en kleine, voedselarme plasjes. Daarna door iets drogere 
heideachtige vegetaties en zo kwamen we steeds dichter bij de zeearm die ver het binnen-
land in ging. De veenvegetatie liep soms door tot vlak bij het water en op andere plaatsen 
zagen we een geleidelijke overgang tussen de zoetwatervegetatie op het land en de zout-
vegetatie in de inlaag. We liepen daarna door een gebied met afwisselend zandplaatsen en 
lage rotsen, omgeven door zeewater. Aan de landkant lag inmiddels een heide- en duin-
gebied. 
 

 
 
In de planten waren de overgangen tussen de verschillende groeiomstandigheden voor de 
vegetatie prachtig te zien: In het begin veen- en moerasplanten kenmerkend voor natte en 
voedselarme hoogvenen, zoals diverse veenmossen, Veenpluis, Eenarig Wollegras, Water-
bies en plasjes met Waterdrieblad.  
 

 Waterdrieblad 
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Op andere relatief drogere plaatsen stonden meer Jeneverbessen, Kraaiheide, Dwergberk, 
Gele Moerasbramen en Zweedse Kornoeljes. Verderop ook Kleine Ratelaar en Mannetjes 
Ereprijs. En in de heide, niet eens zo ver van de rand van het wad: de Welriekende Nacht-
orchis! 
 

      
Welriekende nachtorchis       Grote engelwortel 
 
Vlak bij zee werd de overgang van zoet naar zout zichtbaar: Melkkruid, Engels gras, 
Lepelblad en allerlei soorten wieren in het water. Meer het land op lagen nog vochtige, 
relatief voedselrijke moerasachtige plekken, bijvoorbeeld met de grote Engelwortel en de 
droge zandduinen met helmgras.  
 
 Zo kregen we tijdens deze een relatief korte wandeling een mooi overzicht te zien van de 
verscheidenheid aan kenmerkende vegetatietypen en plantensoorten van de Lofoten.  
Het eigenlijke waddengebied bestond uit zanden, slikken en zeewater met verspreid kleine 
en grote stenen. 
 



Lofoten 2019, KNNV, 2019  24 

 
 
In het duingebied troffen we de kleine Jager, en boven het wad een Zeearend. 
 

 Kleine jager 
 
Vanaf de wadden liepen we langs droogrekken met kabeljouwkoppen naar de Haven van 
Laukvik. Daar bezochten we de koffiebranderij waar “de beste koffie van de wereld” werd 
geschonken. Liz en Jos hadden inmiddels de busjes opgehaald en brachten ons terug naar 
Kristine Moen Huset. 
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6 Vrije dag 
Dik en Gea Warringa 
Zaterdag, 6 juli, een vrije dag 
 
Vandaag staat er eigenlijk niets speciaals op het programma, we hebben een zgn. vrije dag. 
Jos en Liz gaan vandaag met het busje naar de supermarkt in Svolvaer en wie dat graag wil, 
mag meerijden. Jenny maakt van dit aanbod gebruik en gaat daar winkelen.  
Een vrije dag op een KNNV reis betekent echter voor de meesten: het veld in, kijken en 
speuren waar nog iets leuks te zien of te horen is. En dat is er genoeg in deze omgeving. 
Achter het huis ligt onderlangs de berg de Matmora een prachtig hoogveen gebied: 
Straumnes myran. 
Henk Dommerholt neemt ons mee op sleeptouw voor een wandeling door dit moerassige 
veld en in een lange optocht lopen we achter hem aan. Hij is hier eerder geweest en kent de 
weg.  
Helaas, voor het eerst tijdens ons verblijf op de Lofoten, begint het te regenen. De regen-
jassen, regenbroeken, paraplu’s en regencapes zijn dus niet voor niets meegenomen, en 
even later vormen we een kleurige rij scharrelaars op een smal paadje dwars door het veen. 
Het pad is begaanbaar gemaakt door op de natste plekken houten pallets te leggen. 
 

 
 
Links en rechts daarvan zien we allerlei plantjes, zoals de zeldzame Lange Zonnedauw, 
prachtig bloeiende Lavendelheide, Beredruif , Zweedse Kornoelje in grote hoeveelheden. 
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 Lavendelhei 
 
Iemand ziet in de verte twee kippetjes, maar gelukkig, we zijn een groep met een brede 
belangstelling, want deze kippetjes krijgen al gauw de naam: Sneeuwhoenders. De voge-
laars in de groep hebben het dan ook druk, ze zien door hun kijkers van alles fladderen. Een 
paddenstoel-deskundige ontdekt een prachtige Berkenboleet, de mossenspecialist wijst ons 
op Haarmos met sporenkapsels. 
 

 Berkenboleet 
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 Fraai haarmos 
 
En onze hobbyist van de macro-fotografie probeert voor de zoveelste maal een mooi Vetblad 
scherp in beeld te krijgen, de schelpenman vindt een heel piep-klein schelpje waar hij ziels-
gelukkig mee is. De vlinderspecialist heeft tijdens deze wandeling niet zo veel te doen, het is 
te koud en te nat voor de vlinders. Ook de mooie witte pluisjes van de Veenpluis en Eenarig 
Wollegras hangen wat troosteloos naar beneden.  
 

 
Elke overeenkomst met de hobbyist macro-fotografie in de tekst berust op toeval 
 
Een mooie dikke rode Multebaer wordt gezien, dit is een prachtige soort braam, die een diep 
oranje kleur krijgt als hij helemaal rijp is. Wij zien ook nog de witte bloem van deze plant. 
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Multebear/ kruipbraam/ Rubus chamaemorus 
 
In een moeilijk slootje groeit het Waterdrieblad uitbundig en het wordt een moeilijke zoek-
tocht door het natte gras om deze schoonheid op een droog plekje te kunnen fotograferen. 
We moeten dan maar gewoon accepteren dat het maken van een mooie foto een paar natte 
schoenen oplevert. En een paar stevige helpende handen kunnen ons dan wel weer de 
slootkant omhoog trekken.  
Kruidgras wordt even later Zoutkruid genoemd, maar krijgt dan uiteindelijk de naam Zout-
gras. Moeraskartelblad is niet zo moeilijk te herkennen voor de deskundigen, maar de Orchis 
laat zich niet zo makkelijk determineren. Is het de Riet- de Brede- de Ongevlekte- of de 
Bosorchis? Geen vlekken in ieder geval, dat is duidelijk.  
Het wandeltempo is behoorlijk gezakt, en opeens ontdekken we dat het niet meer regent, de 
hele plastic uitrusting kan weer terug in de rugzak.  
 
We komen uit bij de begraafplaats en na enige discussie besluiten we om eerst terug te gaan 
naar het huis en via de grote weg lopen we nu terug. De schoenen zijn echter behoorlijk nat 
geworden in het sompige veen, maar gelukkig staat er in de hal van het huis een praktische 
schoenendroger, waar wij dankbaar gebruik van gaan maken. Een praktische oplossing voor 
vervelende natte wandelschoenen.  
Inmiddels zijn Jos en Liz ook weer terug en zij bieden aan om ons naar het dorp te brengen, 
in Laukvik is dit weekend een soort dorpsfeest: de Laukvikdagan. Rondom de school en de 
haven zijn er allerlei “aktiviteter For barn i alle aldere.” Een dorpsfeest voor jong en oud. En 
daar horen wij volgens Jos en Liz ook bij, dus ze willen hun gasten maar wat graag naar dit 
feest brengen.  
Het is een gezellige drukte rondom de haven van Laukvik, er zijn duidelijk veel eigen 
bewoners en de toeristen zijn in de minderheid.   
In de school liggen op een grote lange tafel de heerlijkste taarten, zelf gemaakt door de 
ouders van de leerlingen. Het ziet er overheerlijk uit en het is heel moeilijk kiezen. Misschien 
twee stukken taart? Tegen een heel schappelijke prijs kunnen we bij de feestcommissie 
afrekenen en vervolgens in de gemeenschapsruimte van de school dit alles lekker opeten. 
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Vervolgens nemen we buiten een kijkje in de grote witte tent. Prachtige lekkere warme 
Noorse sokken of pantoffels, gebreide truien, mutsen met allerlei ingewikkelde patronen 
worden te koop aangeboden. Er liggen de mooiste pannenlappen die ik ooit bezien heb en 
nog zoveel meer. Helaas voor de breisters vinden we het wel heel erg mooi, maar er wordt 
niets gekocht….we kunnen niet met de pin betalen en de Kronen zijn bijna op. 
Maar gezellig is het wel. 
Aan de overkant van de haven staat een in Zwitserse stijl gebouwd houten huis, gebouwd in 
1880 en we kunnen hier een rondleiding krijgen.  
 

 
 
Een vrijwilliger vertelt ons dat dit het mooiste huis van Laukvik is, een woning die ooit toe-
behoorde aan Christian Eilertsen. Deze rijke koopman verdiende veel aan de paar honderd 
arbeiders die in de ijzerertsmijn in de Matmoraberg werkten en aan de scheepvaart en de 
visserij. 
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De kamers van het huis zijn fraai gedecoreerd door Henning Welford, een bekende kunste-
naar uit die tijd. Hij beschilderde alle houtwerk en plafonds van het huis met behulp van zelf-
gemaakte sjablonen. Daardoor lijken de panelen van eikenhout te zijn gemaakt, maar het is 
“slechts” vuren of grenenhout. Het was goedkoper om een dure houtsoort te imiteren in 
plaats van ze te gebruiken als bouwmateriaal. Deze techniek wordt decoratie schilderen 
genoemd.  
 

 
Plafondschildering 
 
De zijkanten van de schouw lijken echte marmeren platen, maar ook dit is een decoratie. De 
vloeren lijken net mooie stenen plavuizen, maar deze imitatie is zo prachtig geschilderd door 
Welford.  
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De plafonds en wanden zijn versierd met decoratieve kleurrijke randen, waarbij gebruik werd 
gemaakt van meerdere sjablonen. We kunnen zien hoe deze decoratietechniek gebruikt 
werd met soms gebruik van wel 5 of 6 sjablonen. Ook de penselen waren soms van heel 
speciaal haar, het  tamponeren gebeurde met dikke penselen van varkenshaar, maar bij de 
fijnste decoraties werden penselen van eekhoornhaar of dassenhaar gebruikt.  
 
Er is in de loop van de tijd veel van het fraaie schilderwerk achter andere verflagen ver-
dwenen, maar de vrijwilligers trachten het met veel geduld zoveel mogelijk te herstellen. 
Onze gastheer Jos werkt ook als vrijwilliger mee om de buitenkant van het huis te schilderen. 
Op zolder zijn zeer veel gebruiksartikelen opgeslagen. Het is een aardige chaos die nog 
eens goed moet worden opgeruimd om een betere plaats in het museum te krijgen 
Heel bijzonder is het, dat één van de mensen van ons groepje waarmee wij de rondleiding 
kregen, een kleindochter was van de eerste bewoner Eilertsen en één van de anderen 
vertelde dat haar tante van haar vader vroeger dienstmeisje geweest is bij deze familie. Een 
wonderlijke ontmoeting. 
 
En als we dan aan het begin van de avond weer kunnen aanschuiven voor een overheerlijke 
maaltijd, is het helemaal weer een feestje: maaltijdsalade met advocado, een heerlijke moot 
zalm, spaghetti met een verrukkelijke roomsaus met cherry tomaatjes, champignons en zure 
room met rode pesto. 
Het wordt tijd dat het kookboek van Liz wordt uitgegeven. 
 
Deze “vrije dag’” werd zo door ons heel goed besteed. 
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7 Henningsvaer 
Sjef van Beek 
Zondag 7 juli 2019 
 
Als ik de gordijnen van mijn slaapkamerraam opendoe, zie ik een helderblauwe lucht met 
enkele witte wolkjes erin. Dit zal een prachtige zonnige dag met hoge temperaturen worden. 
Zoals altijd ontbijten we om 8.30 uur en maakten we onze lunchpakketten klaar. Henk 
raadde ons aan voor deze warme dag extra koffie, thee of water mee te nemen.  
Om 9.30 uur stapten wij in de busjes om een bezoek te brengen aan het oude vissers-
plaatsje en toeristenplaatsje Henningsvaer en het eiland Gymsoya. Rijdende vanuit Lauvik 
naar het zuiden zien wij in de bermen Boterbloemen, Rode- en Witte klaver, Havikskruid en 
Veldzuring bloeien. En toch ook nog tientallen orchideen. Aan de rechterkant stonden tussen 
de glanzende weilanden, die rood kleuren van de zuring, de geelwit geschilderde huizen om-
zoomd door berken-en sparrenbossen met hierboven de bijna kale toppen van de bergen. 
Op verschillende toppen lag nog sneeuw, wat goed afstak tegen strak blauwe lucht. 
Ruim een uur later stopten we op parkeerplaats aan oevers van de Gimsoyastraumen en 
beplant met berken. Een smal paadje liep langs een rood vissershuisje naar enkele met gras 
en kruiden begroeide rotsen en een strand. Op het strand was het bezaaid met rotsblokken, 
stenen schelpen en wieren. Op de stenen die regelmatig onderwater waren groeiden bruin-
wieren en algen. Zeeanemonen leefden in het niet droogvallende gedeelten van deze 
‘eilanden’. 
 

 
 
Bij Kabelvag reden we de kustweg Henningsvaerveien naar Henningsvaer. Het laatste deel 
van deze kustweg, van het vaste land naar Henningsvaer werd pas in 1981 aangelegd en de 
vaste verbinding was toen pas een feit. Een groot parkeerterrein werd aangelegd voor de 
vele touringcars en auto’s van de toeristen. Hierop parkeerden wij onze busjes en spraken af 
om half twee weer terug te zijn bij de busjes. In het vissersplaatje verspreidde onze groep 
zich.  
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Jitske, Ton en ik kwamen bij de schilderachtige haven aan. In de haven lagen enkele 
Nordlandboten, zeilloggers en veel pleziervaartuigen en op de kaden stonden de roodbruin, 
geel en licht groen geschilderde houten huizen. De weerspiegeling hiervan in het blauw-
gekleurde water van de haven was prachtig.  
 

 
 
Voor enkele huizen waren tuintjes beplant met IJslandse papavers. De KNNV-fotografen 
waren er prachtige plekjes aan het zoeken die waren er genoeg om supermooie foto’s te 
maken. Anderen wilden nog een cadeau. Ook waren er die gezellig op een zonnig terrasje 
gingen zitten met iets fris en een grootte coup ijs met slagroom of lekkere waffels. Dit laatste 
leek mij een zeer goed idee dus ben direct meegegaan. O ja, en dan nog de pinautomaat, 
gelukkig hij is gevonden. 



Lofoten 2019, KNNV, 2019  34 

 

 
 

 
 
Vanuit Heningsvaer rijden wij via Kleppstad naar de Gymsobruck en vervolgden onze weg 
op het eiland Gimsoya. Het eiland bestaat uit een hoge bergketen, veel bossen, weiden en 
hoogveenmoerassen. (Natuurreservaten). In de buurt van Rodvassmira bezochten wij een 
hoogveengebied. Landschappelijk gezien een typisch hoogveengebied met verderop 
gelegen poeltjes. Het hoogveengebied bestond uit een voedselarme zure zandgrond met 
een zeer dunne veenlaag niet meer dan 40 cm dik en was uitgedroogd en zal spoedig 
geheel dichtgegroeid zijn. Er groeiden nog enkele pollen Wateraardbei, Waterdrieblad en 
Rondbladige Zonnedauw. Bij de terugweg naar de busjes vonden we de zeldzame Vlozegge. 
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Wateraardbei 
 
Onze weg voerde ons naar Hov, een van oudste gehuchten met een kleine haven voor de 
visserij en enkele pleziervaartuigen op het eiland Gymsoy. Volgens Henk zou er op een 
eiland aan het eind van de Noorderpier een skelet liggen van een Noorse vinvis. Helaas door 
de zeer slechte toestand van de pier, deze was op verschillende plaatsen half weg geslagen. 
Alleen Liz en Henk waren bijna bij het laatste eiland gekomen, ook hiervoor was een groot 
stuk pier weggeslagen. Jos en ik wilden graag mee maar zagen het niet meer zitten en 
bleven voor het eerste eiland al steken. We liepen terug naar de busjes die bij de haven 
stonden. 
 

 
 
Voor de terugweg naar Lauvik had Jos een prachtige groene route uitgestippeld naar de 
Gymsoyaustromenbrucke naar Lauvik met vele stops onderweg. Laat in de middag kwamen 
wij thuis van deze lange en prachtige excursie. Voor op tijd aan tafel te komen zitten voor het 
avondeten, hadden we weinig tijd om te douchen. Ook op deze zondag schotelde Liz ons 
weer een zeer speciale lekkere maaltijd voor. Liz, hij was om van te smullen! 
Na het avondeten maakten enkele mensen nog een excursie in de omgeving. 
Tot slot, slaap ze en tot morgen. 



Lofoten 2019, KNNV, 2019  36 

 
PS Cor Nonhof 
De avondexcursie ging naar de helling achter het hotel en was een speurtocht naar een 
meertje halverwege. Onderweg zagen we Waterdrieblad en Kleinste egelskop.  
 

     
 
De aanwijzingen en het pad waren vaag en op een gegeven moment zagen we het meertje 
onder ons. Eerst foto’s van de net niet zonsondergang en daarna nog van het meertje. 
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8 Papegaaiduikers 
Joke Jansen 
Maandag 8 juli 2019 
 
Het wordt een veel belovende lange mooie droge dag. 
Bij mijn ontwaken kijk ik steevast uit mijn slaapkamerraam en dit keer zie ik Jenny al zitten 
schetsen voor onze B&B Kristine Moen Huset. 
We ontbijten heerlijk met een zacht eitje en zien af en toe een flard mist rondom ons huis. 
Henk is helemaal opgewonden omdat hij de roodgesternde blauwborst in zijn kijker heeft 
gehad. 
Vertrek met de busjes richting Fiskebol. Daar nemen we de pont naar Melbu.  
 

 
 
Het is een schitterende reis, mede door de zon die heerlijk schijnt en de temperatuur gaat 
vandaag oplopen tot wel 20 graden. De gemiddelde Noor krijgt direct de kolder in de kop. 
Alle kleren worden uitgetrokken. Althans bijna alle kleren. De bikini of korte broek krijgen we 
veelvuldig te zien. Veel mensen zitten lekker buiten van het zonnetje te genieten of lopen 
schaars gekleed achter de kinderwagen. 
Af en toe stoppen we bij een waterplas. We zien 2 roodkeelduikers met jong en op de lunch-
plek de middelste zaagbek met jong.  
 

 Roodkeelduiker 
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 Middelste zaagbek 
 
Steeds weer worden we verrast door prachtige hoge bruggen, die de eilanden met elkaar 
verbinden. 
 

 
 
We laten de Lofoten achter ons en rijden helemaal naar het noordelijkste puntje van 
Vesteralen, naar Bleik, waar Liz en Jos een boot hebben gehuurd om met ons op puffinsafari 
te gaan.  
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Om 3 uur vertrekt de 'Laura' naar een 158 meter hoge rots, die uit zee oprijst, waar de pape-
gaaiduikers nu nestelen. Een indrukwekkende hoeveelheid (30 duizend) maken gezellig 
lawaai en vliegen om ons heen. 
 

 
 
Volgens de schipper van de Laura kunnen papegaaiduikers wel 50 jaar oud worden en 
verblijven ze voor het grootste deel van het jaar op zee. Ze zijn trouw aan elkaar voor het 
leven. Eind april komen ze terug van zee om te paren en te nestelen. Ze graven holen van 1 
tot 2 meter lang in de steile hellingen van deze rots. Ze krijgen meestal 1 jong en het 
vrouwtje broedt. 
 
De eieren komen begin juli uit en dan begint het voeren door de ouders. Dat is nog geen 
gemakkelijke opgave want bovenop de rots loert het gevaar.  
 

 Papegaaiduiker 
 
De schipper klopt met een voorwerp op de zijkant van de boot en plotseling vliegen meer 
dan 10 zeearenden op van de rots. Die hebben het hier goed. Ze eten gemiddeld  2 
papegaaiduikers per dag en kunnen de overige tijd lekker zitten uitbuiken. [vermoed ik]. 
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 Zeearend 
 
De puffins moeten hun jong voeren, maar het gevaar dreigt steeds dat ze kunnen worden 
gepakt door een zeearend of door de kleine jager achterna worden gezeten zodat zij hun 
visjes moeten laten vallen. Het is een indrukwekkend gezicht en een overweldigend lawaai. 
Na 6 weken voeren houdt het echtpaar zo ongeveer half augustus van de ene op de andere 
dag op met het voeren. De jongen krijgen honger en worden zo gedwongen om hun nest te 
verlaten, de zee op, net als hun ouders. 
 

 
 
Wij varen weer terug naar Bleik en gaan bij de Joker, een eetcafe, een heerlijke vissoep 
eten. We eten buiten en het is 18 graden. Heerlijk. 
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Weer terug naar Laukvik. We nemen nu een andere route, die minder toeristisch is maar 
zeker de moeite waard. We vertrekken om 19.00 uur en komen – na een stop bij een 
benzinepomp – om 22.30 uur weer thuis. Wij zijn nog wel even gestopt vlakbij huis om te 
genieten van de flarden zeemist die om de berg spelen. Het is een sprookjesachtig gezicht. 
Het is al laat en de zon schijnt en het is zo mooi. 
 

 
 
 
 
Ik kan er niet genoeg van krijgen. 
Het was een heerlijke dag! 
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9 Fjord 
Henk Dommelholt 
Dinsdag 9 juli 
 
Er is weer vollop zon, al vanaf de eerste minuut deze dag. Na het ontbijt (met vandaag 
kaneelbullor) vertrekken we naar de E10 en komen bij het gehucht Liland. Daar maken we 
een wandeling langs het fjord Austpollen over een klein paadje naar een Tipie.  
 
De temperatuur loopt snel op naar 22*C. Al om 12.00u worden de lunchpakketten 
aangesproken en zucht menigeen van de onverwachte warmte. Het is een mooie rustplek 
met een fraai uitzicht over het fjord. Spontaan wordt een groepsfoto georganiseerd (met hulp 
van een Noorse familie). Daarna verspreid de groep zich op basis van interesse: er worden 
schelpen gezocht, mosselen geplukt en onder een steen wordt een kleine Botervis ontdekt. 
Anderen gaan op zoek naar de Waterspreeuw en zien een Gele kwikstaart en ook 
Dubbelloof. 
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Botervis 
 
Om 13.00u gaat iedereen via een hogere breder karrepad terug naar de busjes. In goed 
overleg wordt de bergwandeling voor de middag geschrapt vanwege de warmte en de 
afnemende energie. Men wil allemaal nog eens langs de ijsboer en verder een vrije middag. 
Een actieve groep wil toch een wandeling; ze gaan vanuit ons huis naar de kloof  en melden 
dat het “onwaarschijnlijk mooi” was.  
Dik maait het gras, maar heeft al snel technische problemen. Zelf pak ik de elektrische fiets 
en bekijk het dorp. Bij de vuurtoren maak ik nog wat leuke foto’s. 
 

 
 
Wachtend op het avondeten worden er op het terras in de zon nog een aantal 
(oudesokken)liedjes gezongen uit de voorbije jeugdjaren.  
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Ik bied aan om het probleem met het maaitrekkertje op te lossen en zowaar bij het 
omdraaien van de sleutel loopt  hij weer. Dik is vervolgens niet meer van de trekker te slaan 
en maait tot de laatste grasspriet. 
 

     
 
Bij de Lasagna met spinazie spreekt Hans; als nestor en schoolmeester, mooie woorden aan 
het adres van Liz en Jos (onze gast-ouders) en mij als Reisbegeleider.  
Op het kortgemaaide gras gaan we met z’n allen nog even een spel KUBBE doen (soort van 
blokgooien). Er wordt fanatiek gespeeld en na enige tijd heeft iedereen de spelregels door.  
 
 
 
Er wordt nog laat nagepraat over alle emotionele ervaring in deze reis. Maar  de puzzel met 
de ring en het touwtje lukt ons, ook met Yutube, niet om op te lossen. 
 
PS Cor Nonhof 
 
Een paar mensen gaan nog op zoek naar de 
kloof die we tijdens de avondwandeling van 
3 juli gemist hebben. Het was zoeken, maar we 
hebben hem gevonden: mooi met Wijfjesvaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Wijfjesvaren 
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10 Naar huis 
Gea Warringa 
Woensdag, 10 juli, Laukvik-Schiphol  
 
Helaas is vandaag de laatste dag aangebroken van ons heerlijke verblijf in Kristine Moen 
Huset in Laukvik, het huis waar we 10 dagen te gast mochten zijn bij Jos en Liz.  
Vanuit deze mooie en heerlijk rustig gelegen locatie hebben we de gelegenheid gehad om 
onder hun leiding dicht bij huis en wat verder weg de overweldigende natuur in te gaan. Het 
boeiende veenlandschap en de mooie strandjes op een steenworp afstand en de 
Waddeneilanden bij Laukvik, stuk voor stuk voldoende mogelijkheden voor ons. De prachtige 
fjorden waar we langs gereden of gelopen zijn en de boottocht naar het noorden om de 
puffins te bewonderen.  
Naast de vele excursies die we mochten ondernemen, zorgden Jos en Liz er ook iedere dag 
weer voor dat het de inwendige mens aan niets ontbrak. Een heerlijk uitgebreid ontbijt, 
lunchpakket en een heerlijk diner met verrukkelijke gerechten, afgesloten door een lekker 
toetje en koffie of thee.  
Kortom: we hebben een reis gehad met een gouden randje! 
 
En nu komt het moment van afscheid nemen, de koffers zijn gepakt en worden naar de 
busjes gebracht door Jos en Dick.  
Tegen kwart voor 10 rijden we weg, Liz blijft thuis want Henk Dommerholt zal het gehuurde 
busje rijden, en dat kan dan op het vliegveld weer ingeleverd worden. 
Jos deelt mee, dat we het eerste deel van de terugweg in één keer door zullen rijden, want 
bij de laatste tunnel die we moeten doorgaan, zijn wegwerkzaamheden en verwacht wordt 
dat er hierdoor minstens 40 minuten vertraging ontstaat. 
En daar gaan we dan, uitgezwaaid door Liz. Ze staat op haar veranda ons uit te zwaaien, 
zoals een zeearend op zijn rots, zegt iemand weemoedig. Of zoals Maxima naar haar volk, is 
een andere opmerking.   
Als we de lange brug over gaan, hebben we echt het gevoel dat we de Lofoten achter ons 
laten. We zijn hier al een paar keer met afgaand water over heen gereden, nu is het vloed en 
is de fjord vol water.  
Het oponthoud bij de tunnel valt mee, we kunnen daarom nu nog enkele korte stops maken, 
o.a. bij een winkel van de Sami, een volk dat afkomstig is uit Lapland. In de winkel worden 
allerlei artikelen aangeboden die van rendierhuid gemaakt zijn, zoals pantoffels, sokken, 
riemen. Ook is er een groot aanbod van rendierhuiden.  
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Doordat deze dieren in koude gebieden leven is hun vacht erg dik en deze bestaat uit een 
ondervacht van korte donsharen en een bovenvacht van holle – met lucht gevulde – 
dekharen Hierdoor zijn de huiden extra warm.  
 
Tegen 2 uur komen we aan bij de Luchthaven Harstad/Narvik Evenes en hier gaan we 
afscheid nemen van Jos. 
Het elektronische inchecken blijkt weer een heel gedoe te zijn, maar uiteindelijk lukt het 
natuurlijk iedereen en na alle verdere afhandelingen mogen we na lang wachten het vliegtuig 
naar binnen. En je bent altijd weer blij dat dit hele gedoe weer achter de rug is en je klaar zit 
om te starten: riemen vast, here we go! 
Maar waarom vertrekken we nu niet?  
Wat is er nu weer aan de hand? Waarom gaan we nog niet? De stewardessen hebben toch 
al hun boeiende veiligheidsinstructies gegeven, en we zijn zo te zien het enige vliegtuig op 
deze luchthaven. 
Maar vanuit de cockpit komt dan het bericht dat we helaas ergens nog een tussenlanding 
moeten maken, en er wordt nu gezocht naar een vliegveld waar dat zou kunnen. 
Vermoedelijk zal dit Trondheim of Tromsø, worden, wat is dat nu? Deze laatste plaats ligt 
toch ergens in het noorden dicht bij de Noordkaap? Dan gaan we toch helemaal de 
verkeerde kant op?  
De reden is dat er helaas geen kerosine meer genoeg is voor ons vliegtuig om Oslo te 
kunnen halen, dus we moeten eerst ergens anders eerst vol tanken. En dan vervolgens de 
grote afstand voor de vlucht terug naar Oslo afleggen. 
We vinden het een vreemd verhaal, te weinig kerosine? We vrezen dat onze aansluiting 
Oslo-Amsterdam hierdoor zeker gemist zal worden.  
 
Maar dan zien we opeens door het raampje een tankauto verschijnen, de slang wordt 
uitgerold en de piloot geeft nu de mededeling dat we de riemen moeten losmaken….In geval 
van brand kunnen we er dan snel uit. (gelukkig zitten wij voorin op de eerste twee rijen van 
het vliegtuig)  
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Maar dan gaat het vlot, het vliegtuig wordt vol getankt en we kunnen gaan, de lucht in. Onder 
ons verdwijnen de prachtige bergen en fjorden van dit schitterende land. 
In Oslo mogen we na deze vertraging als eerste het vliegtuig uit, omdat we anders de 
aansluiting naar Amsterdam zullen missen.  
We moeten flink doorstappen op dit grote vliegveld van Oslo, de afstanden zijn groot en de 
gangen zijn erg lang. En de gate naar Amsterdam ligt helemaal aan de andere zijde van het 
vliegveld. Als we daar aankomen, worden we weer naar een andere gate verwezen en daar 
staat vermeld: 19:05 uur wordt 19:30 uur.  En even later: weer een verandering en weer een 
andere gate. Maar uiteindelijk komt alles goed en na een rustige vlotte vlucht landen we op 
Schiphol en bij de bagageband nemen we afscheid van elkaar.  
 
Vi ses snart til en neste tur, tot ziens op een volgende reis. 
 

 
            Jitske,      Ton,       Hans,    Miep,      Adrie,      Cor,              Liz,          Jos 
                                             Dik 
                              Henk,               Joke,      Gea,    Sjef,        Jenny. 
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11 Bijlagen 

11.1 Fotocollage 

    Henk, 01.00u 
 

         
        Gea, de hobbyist macro-fotografie; Waterdrieblad 
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Cor: Zachte berk                                            Cor: Laukvik 
 
 

 Joke 
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Cor                                                                       Henk 

 
 

         
Cor: wadpieren 
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11.2 Strandvondsten 
Ton Janssen 
 
Lepidochitona cinerrea  asgrauwe keverslak 
Patella vulgata   schaalhoren 
Gibbulla cineraria   asgrauwe tolhoren 
Gibbula magus   geknobbelde tolhoren 
Littorina littorea   gewone alikruik 
Littorina obtusata   stompe alikruik 
Littorina fabalis   vlakke alikruik 
Littorina saxatilis   ruwe alikruik 
Melarhaphe neritoides  kleine alikruik 
Boreotropon truncatus  stompe ribhoren 
Nucella lapillus   purperslak 
Buccinum undatum   wulk 
Mytilus edulis    mossel 
Modiolus modiolus   paardenmossel 
Chlamys islandica   IJsland-mantel 
Mimachlamys varia   bonte mantel 
Lucinoma borealis   noordse cirkelschelp 
Astarte borealis   grote astarte 
Astarte sulculata   breedgeribde astarte 
Acanthocardia echinata  gedoornde hartschelp 
Cerastoderma edule   kokkel 
Spisula subtruncata   halfgeknotte strandschelp 
Ensis arctuaris   grote zwaardschede 
Macoma calcara   ovaal nonnetje 
 

 
Arctica islandica   noordkromp 
 
Chamelea striatula   venusschelp 
Dosinia exoleta   artemisschelp 
Venerupis senegalensis  tapijtschelp 
Mya arenaria    strandgaper 
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Mya truncata    afgeknotte gaper 
Cochlodema praetenue  lepelschelp 
Ophiura texturata   gewone slangster 
Cancer pagarus   Noordzeekrab 
Carcinus maenas   strandkrab 
 
 

 
Lapadidae sp.   eendenmossel 
 
Pholis gunnellus   botervis 
Strongylocentrotus droebachiensis zee-egel groen 
Sphaerechinus granularis  zee-egel rood/violet 
Echinocardium cordatum  zeeklit 
Echinocyamus pusillus  zeeboontje 
 

 Paalworm 
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11.3 Zoogdieren 
Hermelijn; poolvos & grijze zeehond. 
 

 Grijze zeehond 
 
 

11.4 Vogels 
Parelduiker 
Roodkeelduiker 
Velduil 
Moeras sneeuwhoen 
Aalscholver 
Blauwe reiger 
Wilde eend 
Middelste zaagbek 
Zeearend 
Scholekster 
Wulp 
Snip 
Kievit 
Regenwulp 
Tureluur 
Brilduiker 
Oeverloper 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 
Zilvermeeuw 
Grote mantelmeeuw 
Kleine mantelmeeuw 
 
 

 
Koekoek 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Oeverzwaluw 
Praspieper 
Oeverpieper 
Merel 
Beflijster  
Koperwiek 
Kramsvogel 
Fitis 
Ekster 
Bonte kraai 
Raaf 
Spreeuw 
Waterspreeuw 
Roodborst 
Barmsijs 
Winterkoning 
Huismus 
Witte kwikstaart 
 
 

 
Matkop 
Blauwborst 
(roodgesternd) 
Kuifeend/Topper 
Bontbekplevier 
Veldleeuwerik 
Wintertaling 
Noordse stern 
Visdief 
Kleine jager 
Tapuit 
Koolmees 
Groenling 
Zwarte zeekoet 
Zeekoet 
Alk 
Papegaaiduiker 
Wilde zwaan 
Kuifaalscholver 
Gele kwikstaart 
Bonte vliegenvanger 
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  Zeearend 
 

 Kleine jager 
 

 en hun prooi: Papegaaiduiker 
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11.5 Planten 
Wetenschappelijke naam     Moss-   Nederlandse naam    juli        
 berg       dag 
 
abies nordmanniana    60  kaukasische ziverspar   2 
acer pseudoplatanus    382    gewone esdoorn   2 
achillea millefolium     612    duizendblad  2 
achillea ptarmica   612    wilde bertram    10 
aegopodium podagraria  433    zevenblad   2 
agrostis gigantea   867    hoog struisgras    3 
agrostis stolonifera     867    fioringras    3 
alchemilla alpina   306    alpenvrouwenmantel   2 
alchemilla subcrenata   308    geplooide vrouwenmantel    2  
allium oleraceum   699   moeslook   9 
alopecurus pratensis    872    grote vossenstaart    3 
andromeda polifolia   457 lavendelhei     6 
angelica archang. ssp litoralis  444  een engelwortel  2 
antennaria dioica   598  rozenkransje    2 
anthoxanthum odoratum     865   reukgras   8 
anthriscus sylvestris    430    fluitenkruid  2 
anthyllis vulneraria     363    wondklaver  3 
arctostaphylos uva-ursi  458    berendruif   5 
armeria maritima   467    engels gras     3 
artemisia vulgaris   618    bijvoet    2 
athyrium filix-femina    51    wijfjesvaren     2 
atriplex prostrata   119    spiesmelde     2 
  
bartsia alpina     554    bartsia    3 
betula nana   85    dwergberk  3 
betula pubescens   84    zachte berk     3 
bistorta (polygonum) viviparum 103   levendbarende duizendknoop  2 
blechnum spicant   59    dubbelloof  9 
botrychium lunaria   42    gelobde maanvaren   3 
  
cakile maritima    238    zeeraket    5 
calamagrostis purpurea  869   rood zwenkgras   3 
calluna vulgaris    456   truikheide     2 
caltha palustris 176-7   dotterbloem    2 
campanula rotundifolia  580    grasklokje 2  
capsella bursa—pastoris    230  herderstasje    5 
carex maritima    789  een zegge     6 
carex nigra     815  zwarte zegge   2 
carex pulicaris    817  vlozegge  ? 
carex rostrata    796  snavelzegge   2 
carum carvi     442  karwij    2 
cerastium fontanum   136  gewone hoornbloem  2 
chamerion (hepilotium)  
angustifolium   414   wilgenroosje   2 
cicerbita alpina   656  alpensla    
cirsium helenoides    642  ongelijkbladige distel    2 
cochlearia officinalis   228  echt lepelblad   5 
comarum palustre    294  wateraardbei   3 



Lofoten 2019, KNNV, 2019  56 

cornus succica   422  zweedse kornoelje   2 
cymbalaria muralis    540  muurleeuwenbek    7 
dactylis glomerata    838  kropaar   3 
dactylorhiza maculata     732   gevlekte orchis     2 
draba incana    225  een hongerbloempje  3 
drosera anglica     242  lange zonnedauw   6 
drosera rotundofolia   242  ronde zonnedauw   2 
dryas octopetala     291  zilverwortel    6 
  
eleocharis uniglumis  780  slanke waterbies    2 
eleocharis acicularis  780  naaldwaterbies  6 
elymus arenarius    852  zandhaver    2 
empetrum nigrum    459  kraaiheide    2 
epilobium palustre   417  moerasbasterdwederik   9 
epilobium montanum     415  bergbasterdwederik  6 
equisetum arvense    40  heermoes    3 
equisetum fluviatile   41  holpijp   2 
equisetum sylvaticum  41  bospaardenstaart   2 
erigeron borealis    595  armbloemige fijnstraal    3 
eriophorum angustifolium  778  veenpluis     5 
eriophorum vaginatum    779  eenarig wollegras    2 
euphrasia hyperborea    551  een ogentroost  4 
  
filipendula ulmaria   265  moerasspirea   2 
fragaria vesca     304  bosaardbei    2 
fraxinus excelsior    469  es   7 
  
galeopsis tetrahit   509  gewone hennepnetel  2 
galium aparine     480  kleefkruid     2 
galium boreale     476  noords walstro  3 
gentianella campestre    472  veldgentiaan   8 
geranium sylvaticum    370  bosooievaarsbek    2 
geum rivale   292  knikkend nagelkruid  2  
glaux maritima    465  melkkruid  3 
gymnocarpium dryopteris  54  gebogen driehoeksvaren   2 
  
helictotrichon pubescens     858  zachte haver   3 
hippurus vulgaris   421  lidsteng   2 
honckenya peploides    131  zeepostelein    2 
huperzia selago    34  dennenwolfsklauw    2 
  
juncus (alpino)articulatus    767  zomprus  3 
juncus balticus    762  noordse rus    4 
juncus trifidus    764  een rus    3 
juniperus communis    67  jeneverbes     2 
  
lamium purpureum    510  paarse dovenetel    3 
lathyrus japonicus     349  zeelathyrus    4 
lathyrus pratensis     350  veldlathyrus    5 
ligusticum scothicum   443  een schermbloem    5 
linnaea borealis   570  linnaeusklokje   2 
linnaria vulgaris   537  vlasbekje   6 
lotus corniculatus     362  gewone rolklaver     2 
luzula multiflora  776  veelbloemige veldbies  6 
luzula pilosa    773  ruige veldbies   2 
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lycopodium annotinum  34   stekende wolfsklauw  7 
lycopodium clavatum   34   grote wolfsklauw    3 
  
melampyrum pratense     548  hengel    2 
melampyrum sylvaticum    549  boshengel     2 
menyanthes trifoliata  474  waterdrieblad   3 
mertensia maritima   495  oesterplant     2 
molinea caerulea    876  pijpenstrootje    3 
montia fontana  127  groot bronkruid   9 
mulgedium sibiricum  660  een blauwe slasoort#gifsla   9 
myosotus arvensus   496  akkervergeetmijnietje   2 
  
neottia (listera) ovata     722  grote keverorchis  3 
orthilia secunda    452  eenzijdig wintergroen   7 
oxalis acetosella    367  witte klaverzuring  2 
  
parnassia palustris   257  parnassia   3 
pedicularis palustris  557  moeraskartelblad     5 
phalaris arundinacea     874  rietgras    9 
phleum pratense 871 timotheegras 3 
picea abies    62  fijnspar    2 
pimpinella saxifraga  433  kleine bevernel   3 
pinguicula vulgaris   563  vetblad    2 
pinus sylvestris  64  grove den   6 
plantago major 566 grote weegbree 3 
plantago maritima   567  zeeweegbree    3 
platanthera bifolia   724  welriekende nachtorchis    5 
poa triviatis   828  ruw beemdgras   3 
polemonium caeruleum   483  jacobsladder     3 
polygonum aviculare    104  varkensgras (subsp.excelsus)  9 
polypodium vulgare   45  eikvaren    5 
potentilla anserina  294  zilverschoon  2 
potentilla crantzii   299  donzige ganzerik   3 
potentilla erecta   302  tormentil    2 
prunella vulgaris   517  gewone brunel    9 
pyrola minor   450    klein wintergroen   3 
pyrola rotundifolia  451    rondbladig wintergroen   3 
  
ranunculus acris   176    scherpe boterbloem    2 
ranunculus repens  175    kruipende boterbloem   2 
rhinantes minor    558    kleine ratelaar    2 
rhodiola rosea    248    rozewortel   2 
ribes rubrum  258    rode bes    2 
rubus chamaemorus    266    moerasbraam     2 
rubus saxatilis    266    steenbraam   2 
rumex acetosa    101  veldzuring   2 
rumex acetosella  100    schapenzuring    2 
rumex crispus    98  een krulzuring    3 
rumex obtusifolius     99  ridderzuring  3 
  
sagina caespitosa    140    een vetmuur (kussenvormig)   3 
sagina procumbens    141    liggend vetmuur   3 
saussurea alpina  638    alpenschaarde    2 
saxifraga aizoides    252    bergsteenbreek    6 
salix repens 78 kruipwilg 2 
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saxifraga stellaris    252   stersteenbreek    2 
sedum acre     246    muurpeper   2 
sedum annuum   246    eenjarig vetkruid   2 
senecio vulgaris  626    klein kruiskruid    2 
silene acaulis 150 stengelloze silene 3 
silene dioica    150    dagkoekoeksbloem     2 
silene rupestris  150    rotssilene    9 
silene vulgaris   150  blaassilene   2 
solidago virgaurea    590   echte guldenroede  2 
sorbus aucuparia    316    wilde lijsterbes    3 
sparganium natans   760    kleinste egelskop  ? 
spergula arvensis    143  gewone spurrie   8 
stellaria nemorum    131   bosmuur    6 
stellaria graminea    134   grasmuur    2 
symphytum azureum     blauwe smeerwortel   4 
  
taraxacum sektion ruderalia  675   paardenbloem    2 
thalictrumflavum 193 poelruit 4 
tofieldia pusilla  704    moeraslelie   3 
trichophorum cespitosum   776    veenbies    6 
trientalis europaea   465    zevenster   2 
trifolium pratense    357    rode klaver  2 
trifolium repens     342    witte klaver     2 
triglochin maritima   749    schorrenzoutgras  5 
triglochin palustris   749    moeraszoutgras   6 
tripleurospermum maritimu   615    reukloze kamille   2 
tussilago farfara   632   klein hoefblad    9 
urtica dioca    92    grote brandnetel  2 
vaccinium microcarpum   457   een kleine veenbes    7 
vaccinium myrtillus  459    blauwe bosbes    3 
vaccinium uliginosum    459   rijsbes     2 
vaccinium vitis-idaea    458   rode bosbes     2 
valeriana sambucifolia   574    een valeriaan   2 
veronica officinalis  542    mannetjesereprijs  5 
veronica serpyllifolia   542   tijmereprijs  6 
vicia cracca   342    vogelwikke   2 
viola biflora 402 moerasviooltje 6 
viola palustris 399 moerasviooltje 6 
viola riviniana 400 bleeksporig bosviooltje 2 
 
Bij het samenstellen van deze lijst is gebruik gemaakt van:  
Den nya nordiska floran van Bo Mossberg,  
de Bergflora van Europa van Christopher Grey-Wilson en  
de Heukels’ Flora van Nederland 
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 Linneusklokje 


