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Programma 
 

Zaterdag 30 juni 

Heenreis vanaf Utrecht 

 

Zondag 1 juli 

Schwellisee bovenlangs via Alpenblick 

 

Maandag 2 juli 

Hele dag regen; alleen wandelingetje naar dorp Arosa en bezoek Heimat-museum. ’s Avonds concert 

kerkje Inner-Arosa 

 

Dinsdag 3 juli 

Maran plantentuin. Met de bus heen, lopen terug via Mittelstation en Tschuggenalp. Mindere lopers 

met bergbaan en bus terug. 

 

Woensdag 4 jul 

Chur per trein. Bezoek Natuur- en Kunstmuseum en oude stad. ’s Avonds in het Heimatmuseum een 

diavoorstelling over de alpenflora door mw. Ruth Licht. 

 

Donderdag 5 juli 

Per trein naar Langwies en vanaf station gelopen naar Sapüntal, Dörfli en restaurant Heimeli. 

 

Vrijdag 6 juli 

Met de bus naar Prätschli en van daaraf via de Kometenweg en Rote Tritt naar Ochsenalp. Goede 

lopers via Scheidegg naar Ochsenalp en allen via Rote Tritt terug naar de bus in Prätschli. 

 

Zaterdag 7 juli 

Eindelijk een stralende zonnige dag, dus omhoog met de Hornlibahn. 3 mensen gelopen naar 

Furgglepas op 2.580 mtr (richting Lenzenheide). Zelfde weg terug naar Hornli-hut en vandaar via 

Carmenna-hut naar Inner-Arosa gelopen. De grote groep is via de Carmenna-hut gelopen naar het 

Mittelstation van de Weiszhornbahn en nog de Weiszhorn opgeweest. Terug met bahn en bus naar 

hotel. 

 

Zondag 8 juli 

Met de bus naar Rathaus en via Muhlboden eerst richting Alteinsee langs Welschtobelbach 

(rechterzijde) gelopen. Zelfde weg terug. 

 

Maandag 9 juli 

Met de bus naar Rathaus en via Muhlboden en langs Plessur naar de Stausee, vandaar naar Litzirütti. 

 

Dinsdag 10 juli 

Per trein naar Litzirütti en vandaar gelopen naar Langwies en verder naar Molinis. Lastig stukje in de 

weg, vooral na regen. Vanaf de burg over de Plessur een flinke steiging naar het stationnetje. Terug 

trein naar Arosa en met de bus naar hotel. 

 

Woensdag 11 juli 

Het had gesneeuwd. Schwellisee, beneden langs. In de middag met de Hornlibahn naar boven, 

daarna nog met Weiszhornbahn omhoog. Prachtig, veel bergen met verse sneeuw. 

 

Donderdag 12 juli 

Twee busjes en particuliere auto gehuurd en gegaan naar Sapüntal, tot eind bospad. Gelopen naar 

Dorfli en Heimeli. Mindere lopers weer met busje opgehaald. De rest teruggelopen naar station 

Langwies en vandaar trein en bus naar hotel. 
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Vrijdag 13 juli 

Met klein groepje naar de Alplisee gelopen, via Alpenblick. De rest van de deelnemers had vrije dag 

en kon deze zelf invullen. Prachtig weer! 

 

Zaterdag 14 juli 

Afgehaald en vervoerd naar station Arosa. Vertrek trein Chur 10.45u. overstaptijd in Chur op trein 

naar Basel 17 minuten. In Basel overstaptijd ruim een half uur. Trein Basel-Utrecht; veel handicaps 

i.v.m. storing airco. 2x extra overstappen! 

 

 
 

 

 

 

Reisverslag per dag 
 

Zaterdag 30 juni 

Per dagtrein Utrecht (vertrek 08.32u) naar Basel. Aldaar overstappen op trein naar Chur en dan met 

de Rhätische Bahn naar Arosa (aankomst 19.09u). vooral het laatste treintraject van Chur naar Arosa 

is spectaculair. Wat een geweldige reis: afstand 26 km, stijging 1300 mtr, 14 bruggen en 19 tunnels. 

De brug bij Langwies, waarbij de trein de Plessur, 62 mtr erboven oversteekt, is indrukwekkend. 

De hele treinreis verloopt, na enig gezoek naar de plaatsen bij vertrek in Utrecht, voorspoedig. Op 

het station in Arosa worden we opgehaald door busjes door hoteleigenaar geregeld en naar hotel 

Erzhorn in Inner-Arosa gebracht. Waar we zeer gastvrij werden ontvangen en een heerlijke maaltijd 

voorgeschoteld kregen. Iedereen tevreden naar de kamer. Helaas geen lift, dus alle bagage moest 

naar boven gesleept worden. 

Het hotel ligt prachtig op 1900 mtr. Schitterend uitzicht op de bergen rondom. We hebben het in dit 

hotel prima naar ons zin gehad en het eten was meer dan voortreffelijk. 
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Zondag 1 juli 

Naar de Schwellisee. Met de hele groep liepen we vanaf ons hotel naar het bergkerkje en vandaar 

langs kleine paadjes naar Alpenblick. We liepen door de weiden. Gelukkig waren deze nog niet 

gemaaid, zodat alle prachtige bloemen nog te bewonderen waren: veel orchideeën! Bij Alpenblick 

dronken we koffie op het terras. In de dames-wc stond een mandje met alpenrozen, orchideeën en 

gentianen. Dat beloofde wat! 

Verder door de weiden, langs stroompjes en moerasjes. Er waren prachtige vergezichten. Het meer – 

de Schwellisee – zagen we beneden liggen. Behalve twee kuifeenden zagen we een man en zijn hond 

in het ijskoude water zwemmen. De bovenweg hielden we lang aan totdat we Brigit weer vonden, 

die vooruitgelopen was. Na de lunch ging een deel van de groep weer terug om rustig wat foto’s te 

kunnen maken. Het andere deel liep rond het meer. 

’s Avonds werd er met Ger gedetermineerd en werd er met Joop en An digitale foto’s bekeken op de 

laptop. 

Door Erica 

 

 
 

 

 

Maandag 2 juli 

Om 8 uur zaten we weer aan het ontbijt. Heel trouw maakten we ons lunchpakket klaar. Maar wat 

zouden we vandaag gaan doen? Boven de bergen hingen volop regenwolken. In afwachting van de 

plannen dronken we om half 11 gezamenlijk koffie in ons hotel Erzhorn. Het regende en regende en 

er was geen verbetering te bespeuren. Daarom gingen we de alpenplanten digitaal bekijken in de 

verblijfsruimte van het hotel. Ook het lunchpakket werd hier aangesproken. De reisleiders Joop en 

Gré deelden toen mee dat we ’s middags vrijaf hadden. Tijdens het diner (vanaf 18.00u) hoorden we 

wat de groep zoal ondernomen had: bezoek Schanfigger Heimatmuseum, het plaatsje bekeken, 

gewinkeld en gewandeld in de omgeving. Het diner smaakte verrukkelijk. Het hoofdgerecht en het 

toetje waren steeds verrassingen om te proeven. 

Door Henny en Ursula 
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Dinsdag 3 juli 

Om 8 uur ontbijten en lunchpakket maken. Om 8.45u vertrek van het hotel naar de bushalte. Om 

9.01u met de servicebus van Arosa naar Maran. De regen was voorbij. De Alpinum Maran 

(natuurtuin) bezochten we tot 10.45u. de liefhebbers van de alpenflora konden hier hun hart 

ophalen. Hierna in het golfrestaurant van Maran koffie gedronken, vervolgens via het Arlenbos naar 

het Mittelstation gelopen. In deze omgeving was de lunchpauze. Het weer was goed. Je hoorde 

koeienbellen en je was omringd door de alpenflora. Fantastisch! Hierna viel de groep uiteen. 

Sommigen gingen met de gondel naar Arosa, anderen namen de wandelroute via de Tschuggenhütte 

naar het hotel en de echte wandelaars gingen via Alpenblick terug. Om 17.00u was er een “Bergli-

Konzert” in het dorpskerkje van Inner-Arosa, vlakbij ons hotel. Toen we bij het kerkje aankwamen, 

deelde Joop mee dat het helemaal vol was. Ongelofelijk! En er kwamen nog zoveel mensen 

aanlopen. Het diner smaakte weer uitstekend; groentensoep, salade van het buffet, ragout 

Schanfigger Art, Vanille-eis mit heissen Himbeeren! In het opkamertje kon je gaan determineren en 

de belevenissen van de dag evalueren. 

Door Henny en Ursula 

 

  
 

 

Woensdag 4 juli 

Naar Chur. Volgens het oorspronkelijke plan zouden we met de trein naar Langwies gaan en vandaar 

een wandeling maken. Het was nog droog in Inner-Arosa, maar in Arosa regende het al en er was een 

ongunstige weersverwachting. Daarom werd besloten om naar Chur door te reizen, waar het weer 

door de lagere ligging waarschijnlijk beter was. In Chur ging een aantal mensen naar het 

Natuurhistorisch Museum, dat o.a. een mooie presentatie van de geologie in de Alpen bood. Enkelen 

bezochten het Kunstmuseum waar de surrealistische nachtmerriekunst van Giger te zien was. De 

vaste collectie was aantrekkelijk. Velen bekeken de gezellig Altstadt, met de voor Graubünden 

karakteristieke gevelversiering in sgraffito-techniek. Er was in botanisch opzicht ook nog wat te 

beleven: een grote Sequoia (redwood tree) voor het Kunstmuseum, kwee, vijg en kiwi in de tuinen. 

Tijdens de terugreis zagen we vanuit de trein reuzenpaardenstaarten en ruige klokjes en in een 

dwarsdal links vlak voor Langwies, de piramides. We kwamen heel tevreden over deze dag in het 

hotel terug. 

Door Jaap 
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Donderdag 5 juli 

’s Morgens lag er sneeuw op de bergen tot ongeveer 2000 mtr, maar zo nu en dan was er ook wat 

blauw in de lucht. We maakten de tocht die voor 4 juli gepland was: met de trein naar Langwies. Van 

het stationnetje van Langwies naar het kerkje was een pastorale. Het stuk langs de grote weg naar 

het beginpunt van de excursie was vervelend, maar het parallelle voetpad door het hoge gras was te 

nat. We verlieten de asfaltweg voor een brede gruisweg langs de Sapün. Daar groeiden allerlei mooie 

planten, zoals koeienoog en veel orchideeën, met als hoogtepunt de aangebrande orchis.  

   
Ook werden er nogal wat paddenstoelen gevonden, waaronder de spateltrilzwam. Toen we na een 

steile klim uit het bos kwamen, zagen we een vos die snel wegliep, maar telkens bleef staan om naar 

ons te kijken. Het ging afschuwelijk regenen en een aantal mensen ging terug. Nadat de rest het ook 

had opgegeven, rees als een fata morgana het dorpje Dorfli op uit de mist. Dat gaf weer moed en de 

hemel werd ook lichter. Dorfli is heel mooi met zijn huizen van bruingeteerde stammen, kleurig 

versierd met vrome teksten. We zagen er veel alpendistels en een beflijster. We aten en dronken wat 

in het uitgestorven dorp, voor we langs enige wel bewoonde boerderijen verder liepen naar de 

Heimeli Hütte (365 dagen per jaar open). Daar was het heerlijk warm en werden we verwend met 

vocht naar keuze en hausgemachte Kirschenkuchen. Bijzonder was ook het vrij rondlopen van 

kippen, haan, konijnen en een wolzwijn. De terugweg was een makkie. We hadden nog tijd om het 

kerkje te bekijken. Bij het station was een waterbak met borstel waar de modderschoenen gereinigd 

konden worden. Een heel feest omdat er nog een groep wandelaars uit Arosa, al eerder in de 

Heimeli-hut ontmoet, er tegelijk mee bezig was. Grote hilariteit toen iemand uitgleed en met een 

been tot de knie in het water schoot. De trein was verlaat, maar de bus heeft op ons gewacht, zodat 

we op een redelijke tijd in het hotel terug waren. 

Door Jaap 

 

Vrijdag 6 juli 

We vertrekken eensgezind met de bus van 09.11u naar Prätschli. Het doel is vandaag het punt 

“Ochsenalp” op 1936mtr. het weer is vriendelijk en we hebben er zin in! Bij de Obersee zien we 

brilduiker, slobeend e.a. en in de loop van de dag waterpieper, notenkraker, beflijster etc. (zie 

volledige vogellijst). 

De route biedt weer veel nieuwe planten; variërend van de forse gentiana punctata tot de nietige 

viola biflora. Het pad is goed begaanbaar met boeiende bloeiende bermen; één grote expositie! Even 

dachten we te ver te zijn, maar een fietser (!) gaf ons hoop: nog 1 kilometer! Een groepje goede 

lopers koos een wat moeilijker pad bovenlangs. We troffen elkaar bij de Ochsenalp en enthousiaste 

verhalen kwamen los! Gezamenlijk gingen we terug en troffen ongeveer op de helft, op een 

picknickplek, weer een groepje genieters! Ook bleek dat An al een bus eerder had genomen om te 

fotograferen. Van al dat moois kan ook de hele groep t.z.t. genieten. Rest nog te vermelden dat we 

veel paddenstoelen zagen. Gelukkig konden we Ger nog enkele aanwijzen, zoals de mooie geelbruine 

plaatjeshoutzwam. Bijzonder was ook de kaalgevreten alpenroos waar een hele groep rupsen in 

processie aan de wandel was. Een band van 5 cm breed en 1 meter lang! Of het echt de 

processierups was is mij (nog) niet bekend. We konden de bus van 15.55u halen en terugzien op een 

heerlijke dag met voor elk wat wils. 

’s Avonds fototechniek oefenen en determineren in de opkamer, lezen en …..knikkebollen. 

Door Siny 



KNNV-reis AROSA 2007 7

              
 

Zaterdag 7 juli 

Naar de Hörnli op 2513 mtr. Met z’n allen met de lift naar boven. Prachtig uitzicht op de bergen en 

bovendien de verrassing van een murmeltier net onder ons, zodat we hem goed zagen. Vanuit de lift 

zijn we gaan lopen, een prachtige wandeling naar de Carmenna-hut. Deze heeft een boerderij, daar 

hebben we wat gedronken en vandaar weer de ruimte in. We vonden er een mooi plakje met 

uitzicht, waar we onze broodjes verorberden. Daar heeft Brigit ons ook weer ingehaald. ’t Was echte 

genieten. Naar de Weishornbahn gelopen, gezellig in de gondel (met weer een prachtig uitzicht) naar 

de top van de Weishorn dus. Daar weer op een terras waar we wat gedronken hebben en genoten 

van het uitzicht. Opgevallen is een prachtig polletje (op weg naar de Weishorn) sneeuwgentianen en 

vooral duivelsnaaigaren en een alpenkauw. Na alle genieten op 2513mtr met de kabelbaan naar het 

Mittelstation en na overstap linea recta naar station Arosa, waar we de bus namen om verder thuis 

te komen. Om 16.30u thuis. En hier was het ook weer goed. 

Door Han 

   
 

Zondag 8 juli 

De zon wekt ons om 7 uur! Het ontbijt is om half 9, want het is zondag. De bus van half 10 brengt ons 

tot de halte “Rathaus”. Hier begint – onder de bronzen klanken van de kerkklokken – onze wandeling 

voor vandaag. We volgen een mooi bospad langs de Plessur tot we het bordje “Alteinwasserfälle” 

tegenkomen. We steken de beek over naar het pad naar de waterval, maar we keren om: te steil 

voor 1 schoen en bovendien is de waterval beter te zien vanaf het pad naar de Ramozhut. Maar eerst 

koffie aan de oever. We lopen het fraaie pad langs de Welschtobelbach. Half 1 lunchtijd. We 

genieten van het uitzicht op ruw gebergte en flora langs het pad. Met name bijv. veel bruinrode 

wespenorchideeën. Inmiddels is de groep wat uiteen gevallen. Een viertal, waaronder schrijver 

dezes, loopt nog wat verder; bijna tot de brug. Het is mooi geweest. We keren om en lopen de route 

beneden langs de Untersee naar Arosa. Een groepje Dactylorrhiza’s (welke?) en een fraaie 

bergnachtorchis sieren de berm. Om 16.00u, juist als we bij Gada uit de bus stappen, valt de eerste 

regen. De Calanda Bräu smaakt uitstekend na deze mooie dag. Het weer verslechtert; om 21.00u zit 

alles potdicht en is ons kerkje opgelost in mistflarden. Einde van een fraaie zondag. 

Door Ineke 
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Maandag 9 juli 

Droog in Inner-Arosa. Tevreden lopen we naar de bus, uitstappen bij het gemeentehuis. We dalen af 

naar de Plessur, het riviertje dat we verder volgen. Direct een enorme den met veel baardmos. Rustig 

pad naar de Stausee. Witzwarte kuifeendjes. Het begint mistig te worden en heel sfeervol; even later 

moet iedereen een regenjas aan of plu op. We naderen station Litzirütti. Eric, An en Betty gaan terug 

naar Arosa per trein. De anderen gaan iets drinken, daarna verder naar Langwies (dat ging niet door 

wegens teveel regen). Dus ook terug per trein naar Arosa. Ger vond in steeds heviger regen, vier 

paddenstoelen. Gevonden planten: 

Veronica urticifolia 

Tofiedia calyculata 

Ranunculus aconitifolius 

Cicerbita alpina 

Pinguiculata vulgaris 

Listera ovata. 

En wat aten we ’s avonds? Menu nr. 20 met sneeuw!; Lauchcremesuppe, Salat vom Buffet, 

Ungarisches Gulasch, Penne mit Butter, Gemüsegarnitur, Gemischtes Eis mit Rahm. 

Door Betty 

 

  
 

Dinsdag 10 juli 

In verband met het weer – het had gesneeuwd ’s nachts; het was een prachtige witte wereld, in de 

tuin van het hotel lagen de lupines er plat van – vertrekken we een uur later dan normaal. Nu de bus 

van 10.11u naar het station en verder met de trein naar Litzirütti. We zouden naar Langwies lopen, 

maar halfweg werd besloten om naar Molinis te gaan. Klinkt ook wat beter. ’t Was een mooie 

wandeling, door mooie “lanen” en open stukken. Ieder genoot met volle teugen. Tot we op een 

gegeven moment, bleek na een kleine pauze, ontdekten verkeerd te zijn gelopen. ’n Stuk daarvoor 

hadden we al een pauze gehad, heel mooi stukje. Op die plek hadden een paar mensen behoefte er 

ook een plaspauze van te maken; een leuk paadje wat hogerop. Dus na wat overleg dat paadje dan 

maar nemen en dat was een goede beslissing. ’t Was wat verderop zeer glad en modderig en een 

klim omhoog vroeg hel wat “klimervaring”, maar we kwamen er, inclusief een van ons met een zeer 

modderige pantalon: uitgegleden. Een breed pad leidde ons uiteindelijk naar Molinis. Dat brede pad 

was heel lang, zo lang dat we net op tijd waren voor de trein van kwart voor 5. om bij het 

stationnetje te komen moesten we nog weer (zuchtend) een steile helling op. Maar goed, we 

kwamen er en jet ziet wat senior KNNV’ers kunnen presteren!! Joop moest wel op een rode knop 

drukken om de trein te laten stoppen. Wel heel leuk en een beetje spannend. Maar het werkte: hij 

stopte voor alleen deze groep KNNV’ers. We vonden dat het leek op een speelgoedtreintje. We 

waren om 17.45u thuis, mooi op tijd voor een verfrissing en de maaltijd van 18.30. en die maaltijd 

was ook weer voortreffelijk. 

Belangrijke waarnemingen: 

Bieslelies boven de sneeuw uitstekend, Sint-Jansvlinders, Zijdeplantgentiaan, Salomonszegel met 

stengelomvattende bladeren, Reuzenpaardenstaarten. 

Door Han 
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Woensdag 11 juli 

Vandaag een dag van samen optrekken, elkaar loslaten en hier en daar elkaar weer ontmoeten! Eerst 

een mooie wandeling naar de Schwellisee. We liepen onderlangs en over een lange vlonder en 

“doorheen”. Toen we rond waren trokken Joop, Janny en Ger naar de Alplisee. Het weer was erg 

wisselvallig; ’t was een pittige tocht, maar ze hebben genoten van de bijzondere sfeer en belichting. 

Daarna nog even naar de Weishorn! Wij, de overblijvenden, gingen langs een beeldschoon glibberig 

wegje naar Alpenblick. Het hageld en onweerde…….. Eric en Betty zijn naar huis gegaan. Maar…… de 

bui trok over en opgewekt gingen we naar de Hörnli! Met een klein groepje genoten we in het 

zonnetje van de wisselende wolken/bergpartijen. Indrukwekkend. Er lag overal sneeuw en er waren 

sneeuwpoppen aanwezig! We zagen onderweg geen Murmeltieren, wel overal sporen! Zullen we 

nog even naar de Weishorn? Ja dus!! Ook hier uiteraard veel sneeuw.  

Je kon vandaag letterlijk zeggen: 

“hagel en sneeuw, onweer en regen deren ons niet, we kunnen er wel tegen.  

Lach er maar om en stap er flink doorheen 

’t is pech, maar zeg: als straks de zon eens scheen!!”. 

Boven treffen we Gré en An. Er werden mooie foto’s gemaakt o.a. van Campanula thyrsoides in de 

sneeuw. Minie bleef vandaag bij huis en zal een verslag maken van haar dagindeling. Leuk! Zoals 

altijd was de maaltijd weer heerlijk. We kregen Tannenbaum-eis na! De foto’s van An waren heel 

sfeervol geworden!! 

Door Siny 
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Donderdag 12 juli 

We werden bij ons hotel door twee busjes opgehaald. Dat was fijn! Drie mensen zouden nog 

nakomen met een taxi, omdat eentje naar de dokter moest omdat ze bij het sinaasappelschillen haar 

vinger ook opengesneden had. De busjes reden van Inner-Arosa naar Langwies en dan over een 

gruisweg door het Sapüntal tot een flink stuk na de brug, de haarspeldbochten in het bos nog voorbij. 

Hier begonnen de weiden. Met z’n vijftienen wandelden we naar Dörfli. Daar werden veel prachtige 

foto’s gemaakt van het middeleeuwse dorpje. In gotische letters stonden moeilijk te lezen, maar 

mooie, spreuken op de huizen geschilderd. “Verschlugere Wegen durch Nacht zum Licht, Alles ist 

Gnade, Fürchte dich nicht”. Hier dronken we onze eigen koffie. Minie bleef op een bankje genieten 

van de zon en de omgeving. De rest ging door naar de Heimelihut, wat nog een flinke klim was. Daar 

kwamen ook de taximensen aan, die voor het laatste stuk een lift hadden gekregen. De taxi durfde 

namelijk niet zo ver de gruisweg op als de busjes. In de hut dronken we onze verdiende koffie, thee 

of ovomaltine. Daarna terug naar Dörfli om daar gezamenlijk te lunchen. Onderweg weer prachtige 

bloemen in de weiden. Ook zagen we een paapje. Terug gingen we in verschillende groepen. Acht 

mensen konden met een busje terug. Vier mensen liepen de brede weg terug naar het station van 

Langwies. Vijf mensen namen de Sommerweg hoog door de weiden en bos. Dat was een 

paradijselijke wandeling. We zagen veel orchideeën; o.a. vogelnestorchis, aangebrande orchis en 

verder: gentiana nivalis, koeienogen en veel vlinders zoals vuurvlinder, grote parelmoervlinder, 

kleine parelmoervlinder, glanserebia, St. Jans vlinder, vals witje (groot en lijkend op een geaderd 

witje maar het is een spanner, n.l. Siona lineata). Toen we op het station Langwies op de trein 

stonden te wachten, zagen we boven de boomtoppen een steenarend zweven. Wat een prachtige 

dag was het vandaag! 

Door Erica 

          
Vrijdag 13 juli 

Deze dag was vrij te besteden. Het weer was schitterend. Gré en Joop gingen met een groepje naar 

de Alplisee, na zich bij Alpenblick met koffie te hebben gelaafd. Enkelen hadden al foto’s van de 

besneeuwde bergen rond de Alplisee gemaakt en wilden het daar nu als groen landschap weer van 

doen. Hoewel het een en ander was uitgebloeid, waren er langs de weg hoog boven de Schwellisee 

toch nog veel bloemen, vlinders, waterpiepers en vergezichten. Op de heen – en op de terug – weg 

kwamen we er reisgenoten tegen. Om de bij Alplisee te komen, moet je op een plek die bekend staat 

als “Chlus” een paar extreem hoge treden op. Minstens één knie protesteerde daar heftig tegen. Een 

eng punt – die Chlus. De kabels die daarboven zijn aangebracht, hebben alleen cosmetische 

betekenis. We hielden onze picknick bij de Alplisee. De fotogenieke weerspiegeling van de bergen in 

het meer werd ernstig verstoord door twee spelende honden, die telkens verkoeling in het water 

zochten. Behalve twee honden waren er ook twee hagedissen. Toen ze weg waren, werden de foto’s 

alsnog genomen. Net als bij de Schwellisee hoort bij de Alplisee een delta; een puinvlakte waar de 

Plessur een vlechtende rivier vormt. Daar vonden we hoogalpiene planten zoals alpenvlasbek en in 

zwak stromend water een soort (water) ranonkel. Terug bij Alpenblick, sloten we ons aan bij een 

groeiend gezelschap KNNV’ers.  Door Jaap 
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zaterdag 14 juli 

het was prachtig weer, warm zelfs. Omdat we pas om 10.48u uit Arosa vertrokken, was er nog tijd 

om in de zon op het hotelterras koffie te drinken en afscheid te nemen van Eric en Betty die met 

eigen auto waren vertrokken. We werden met busjes, geregeld door het hotel, naar station Arosa 

gebracht. Nog één keer het prachtige treintraject Arosa-Chur. Daarna de trein naar Basel. Tot zover 

verliep alles prima. Maar de treinreis Basel-Utrecht verliep minder vlot. Door mankementen van de 

airco in een wagon moesten we 2 x overstappen en dat was met al die zware koffers en de warmte 

een hele klus. Ook raakte de groep door al dit gedoe helemaal uit elkaar. Maar uiteindelijk is 

iedereen goed thuisgekomen, wel veel later dan de bedoeling was. 

Ik geloof dat we kunnen terugzien op een plezierige reis; alhoewel het weer niet altijd mee heeft 

gewerkt, hebben we toch met volle teugen kunnen genieten van de mooie bergwereld in Arosa. 

Door Gré 

 

Deelnemers: 

An Westerweel 

Ineke Zwarekant 

Jaap van der Veer 

Erica van Weerden 

Brigit Bremer 

Minie Eskens 

Nienke Wisman-Leurink 

Toos van den Heuvel 

Han van Doornmalen 

Henny Vernooij 

Ursula Wittbrodt 

Ger van Zanen 

Betty Middelhoven 

Eric Goudsmit 

Siny Becker 

Jannie Smit 

 

Reisleiders:       Gré Stelling   &  Joop Vrielink 
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Waargenomen vogelsoorten: 
Dodaars Houtduif Merel 

Fuut Turkse Tortel Beflijster 

Blauwe Reiger Gierzwaluw Zwartkop 

Ooievaar Groene Specht Braamsluiper 

Knobbelzwaan Grote Bonte Specht Tjiftjaf 

Wilde Eend Boomleeuwerik Fitis 

Slobeend Rotszwaluw Goudhaan 

Tafeleend Boerenzwaluw Koolmees 

Witoogeend Huiszwaluw Zwarte Mees 

Krooneend, Casarca Waterpieper Kuifmees 

Kuifeend Witte Kwikstaart Pimpelmees 

Brilduiker Grote Gele Kwikstaart Matkop 

Steenarend Winterkoning Boomklever 

Buizerd Waterspreeuw Ekster 

Wespendief Heggemus Kauw 

Sperwer Alpenheggemus Alpenkauw 

Havik Roodborst Kraai, Raaf 

Torenvalk Zwarte Roodstaart Huismus 

Meerkoet Tapuit Sneeuwvink 

Kokmeeuw Paapje Vink 

Stormmeeuw Kramsvogel Kneu 

 Notenkraker Sijs 

  Putter 

  Groenling 

  Goudvink 

  Kruisbek 

  geelgors 

 

 

Zoogdieren: 
Edelhert, wezel, vos, Murmeltier, sneeuwhaas. 

 

Lijst hogere planten: 
Deze lijst (o.v.v. Plantenlijst KNNV-reis Arosa-2007) is op te vragen bij: 

Secretariaat van de Algemene Reiscommissie, 

Margriet Bekking 

Van Almondestraat 12 

5342 VS  Oss: 

e-mail: margrietbekking@home.nl 

 

 

 


