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Algemeen 
 
Verblijf 
 
Albergo Gran Paradiso 
11010 Loc. Pont Valsavarenche (AO) 
Italië 
Tel: 0039 165 95318 of 0039 165 95454 
Fax: 0039 165 95074 
http://www.hotelgparadiso.com 
info@hotelgparadiso.com 
 
Deelnemers (24) waaronder de reisleiding (vetgedrukt) 
 
Jo Abma (Bennebroek), Map Abma-Kostelijk (Bennebroek), Cecile Arnold (Amsterdam), Dirk Bais (Haarlem), Mar-
griet Bekking (Oss), Atte van den Berg (Wijhe), Gerda Birza-Knapper (Geldrop), Marigold Dijkstra-Storr (Hoorn), 
Gerrit Hutten (Hengelo), Tonnie Kivits-van Empel (Geldrop), Mien van der Laar (Helmond), Betty van Leeuwen 
(Dalfsen), Theo Meulendijks (Helmond), Rob Okker (Oegstgeest), Hermien Okker-Reitsma (Oegstgeest), Laurens 
van Run (Enschede), Martien Schevers (Helmond), Henny Vernooij (Breda), Maaike Vervoort (Amsterdam), Annie 
Vos-Smit (Veendam), Gay Jannette Walen (Abcoude), Alberdien Weg (Oudendijk), Ursula Wittbrodt (Breda), Ger 
van Zanen (Amsterdam). 
 
Ten geleide van de eindredacteur 
 
In de aangeleverde teksten (de verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de respectievelijke auteurs) van de 
sfeerverslagen is zo min mogelijk veranderd; de namen van de daarin genoemde plantensoorten zijn in overeen-
stemming gebracht met de namen in het inventarisatielijsten. 
 
De ligging van het Aostadal en Gran Paradiso binnen 
Italië resp. Europa is hiernaast aangegeven. 
 
De overzichtskaart (pagina 4) van het excursiegebied 
Gran Paradiso is gescand van Tourist Guide Road 
Map "Valle d'Aosta" 1:115.000, Istituto Geografico de 
Agostini, 1998 
 
De detailkaarten zijn gescand van de Carta dei sentieri 
del refugi 1:25.000, nummer 101 en 102, uitgave 
Istituto Geografico Centrale. Deze detailskaartjes zijn 
op deze schaal weergegeven, tenzij het vanwege de 
lay-out gunstiger was ze iets te verkleinen (dat staat 
dan vermeld). Alle plaatsnamen in de 
excursieverslagen en bijlagen zijn zo veel mogelijk 
gespeld zoals op deze kaarten. 
 
Colofon 
 
© KNNV (ARC), augustus 2008 
Oplage: 23 exemplaren. 
 
Foto’s: Margriet Bekking (MB), Betty van Leeuwen 
(BvL), Hermien Okker (HO), Martien Schevers (MS), 
Annie Vos (AV) en Laurens van Run (LvR). 
 
Eindredactie: Laurens van Run. 
 
Dit verslag kan geheel of gedeeltelijk worden 
overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de 
auteursrechthebbenden.
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Zaterdag/zondag 28/29 juni 2008: Nijmegen – Bühl – Gran Paradiso 
 

Het weer had meer van november, zo somber 
en koud, maar het is juni en als ieder om 10.30 
aanwezig is gaan we vol goede moed met de 
bus van de firma Toonen richting Gran Paradiso. 
In de bus deelt Margriet, nadat ze ons welkom 
geheten heeft, verslagen van vorige reizen uit, 
ter lezing en vermaak. Bij Venlo de grens over 
naar Duitsland, waar we om 13 uur stoppen voor 
de lunch en dan weer door tot 16.10 uur, even 
er uit, de benen strekken en dan richting Hotel 
Engel in Bühl-Oberbruch, waar we om ongeveer 
17 uur aankomen. Onze “honger” wordt gestild 
met pannenkoeksoep en een hele berg schnit-
zels. Het is heerlijk weer, dus na de maaltijd 
even een wandeling en dan gezellig met elkaar 
op het terras iets drinken en dan naar bed, de 
eerste reisdag is ten einde, en ik denk naar ie-
ders tevredenheid. 

Tweede dag, richting Pont, Gran Paradiso. 
 
‘s Morgens om 7 uur een geweldig ontbijt en om 
8 uur rijden we weer, door een zonovergoten 
Duitsland; we nemen om 9.20 uur de grens voor 
een stukje Frankrijk en na ongeveer 20 min. de 
grens naar Zwitserland. Er wordt ons verteld dat 
we de koffie in de bus kunnen nemen, dan hoe-
ven we niet te stoppen, want de chauffeurs wil-
len eigenlijk zo snel mogelijk door; de bedoeling 
is dat zij vanavond op hun terugreis weer in Bühl 
zullen overnachten, blijkt later. 

Onderweg wordt er al van alles waargenomen, 
ik hoor vogelsoorten noemen als de rode en 
zwarte wouw, buizerd, zilverreiger, ja, dit wordt 
echt een K.N.N.V.-reis !! Bij een grappig terras, 
omringd door heel bijzondere koeien, wordt de 
lunch gebruikt; het weer is prachtig, maar de reis 
moet door, dus de bus in. 

 

Stop bij de Grand St. Bernard (foto LvR) 

Om 14 uur er even uit vóór de St. Bernardtunnel 
en dan richting Italië; wat een prachtig land-
schap, dorpjes met burchten en kastelen en heel 
veel oude kerkjes. Dan op een stukje vuile 
sneeuw 2 gemzen, die later bleken niet de eni-
gen te zijn. 

 

Discussie bij de Grand St. Bernard (foto LvR) 

Na een heel bochtige weg omhoog het dorpje 
Pont, nou ja, dorpje, drie huizen waar de bus net 
tussendoor kon, en dan ons hotel, gelegen in 
een dal tussen hoge bergen waar de sneeuw 
nog op lag. Allemaal een sleutel van de kamer 
en de koffers daarheen gebracht ; i.p.v. de om-
geving te verkennen eerst maar even de ken-
nismakingsronde met elkaar, het was nl. gaan 
regenen. In de huiskamer, die twee weken voor 
ons is, 24 mensen, allemaal verschillend, maar 
allemaal, de een wat meer dan de ander, geïnte-
resseerd in de natuur: vogels, mossen, bomen, 
bloemen, varens, paddestoelen en vlinders. 

Gelukkig is het droog geworden, dus heerlijk 
even naar buiten, om je heen kijken en natuurlijk 
de weiden in, wat een bloemenpracht !  

Na de maaltijd geen voetbalfinale, maar wel het 
determineren van de gevonden bloemen en 
planten. Dit is het einde van 2 reisdagen, die 
perfect verlopen zijn, allereerst en niet in het 
minst door het werk van twee geweldige, vak-
kundige chauffeurs. En wat de gidsen van onze 
groep betreft kunnen we met een gerust hart 
deze twee weken ingaan. 

 
Map Abma - Kostelijk 
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Maandag 30 juni 2008: Chemin des Fleurs: Fenille – Bois de Clin; Pont 
 

De zon schijnt bij het opstaan. En om half acht 
worden wij verrast met een uitgebreid ontbijtbuf-
fet. Er zijn heerlijkheden als eigengemaakte 
marmelade, pruimen, yoghurt, croissants, een 
soort zoete vlaai, veel wit en nauwelijks bruin 
brood. De hele groep wil meer bruin brood. Daar 
zal in het vervolg voor gezorgd worden. Voor het 
diner zijn er een aantal keuzemogelijkheden. 
Ieder geeft op een lijstje zijn voorkeur aan. 
Drie maal per dag vertrekt een postbus naar de 
stad Aosta. De bus van half negen brengt ons 
van het hotel bij het dorpje Pont (op 1961 m) 
naar het dorpje Fenille (op 1300 m). 
 

 
 

Wij gaan een deel van wandeling nr.13 als mak-
kelijke inloopwandeling maken. Bij het hotel 
staat deze wandeling aangegeven als wat moei-
lijker. Dit is alleen zo als de grot, op de kaart 
aangegeven met 2 hamertjes, bezocht wordt. 
Onderweg merken we dat de plaatsnamen en 
opschriften op gebouwen Frans zijn en veel 
mensen spreken Frans. We zien mooi geplooide 
rotsen, enigszins kalkachtig; niet sterk kalkach-
tig, want er is veel water. In een spelonk boven 
ons pad ligt nog vuile sneeuw. Langs het water 
van de rivier de Savara is een uitbundige flora. 
 
De Sempervivum grandiflorum (grootbloemige 
huislook) en Lonicera alpigena (Alpenkamper-
foelie) zijn de opvallendste vondsten. Een jonge 
gems voert op het dak van een schuurtje een 
ware show voor ons op. We horen de alpen-
marmotten fluiten. Het is warm. We ontdekken 
banken die we in de schaduw mogen zetten. 
Een gezellige lunch met de door het hotel mee-

gegeven lunchpakketten. Rond half twee stap-
pen we op de bus terug naar het hotel. 
 

 

Sempervivum grandiflorum (Grootbloemige 
huislook) (foto HO) 

Om drie uur gaat bijna iedereen botaniseren in 
de schitterende weitjes vanuit het hotel richting 
het dorpje Pont (zie kaartje bij morgen, dinsdag 
1 juli). Mooie vondsten zijn vanilleorchis, para-
dijslelie en Tonny vindt zelfs maanvarentjes met 
zaad. Dirk heeft al 18 soorten bomen geteld. Om 
half acht wacht ons een heerlijk 4 gangen diner; 
een prima eerste dag. 
 
Cecile Arnold 
 

 

Parnassius apollo, Apollovlinder (foto MS) 
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Dinsdag 1 juli 2008: Vallone di Seiva; Alpage du Grand-Etret 
 

 
 
Met stralend weer, maar niet erg warm, vertrok-
ken we om 8.30 uur vanaf het hotel voor onze 
eerste kennismaking met hoog-alpien wandelen 
en met de hoog-alpiene flora en fauna. Gekozen 
was voor wandeling 2 met als eindpunt de 
schuilhut Grand Etret. In de praktijk vormde zich 
diverse kleinere groepjes die elk, naar eigen 

kunnen en voorkeur, een kortere of langere 
wandeling maakten. En dat kon heel goed want 
de weg was weliswaar ruw met een paar moei-
lijke passages, maar wel uitstekend gemar-
keerd. De echte hoog-alpiene flora liet het wat 
afweten: nauwelijks gentianen, geen edelweiss 
of franjeklokjes. Maar wel veel andere mooie 
dingen met als topper rozenwortel ook genaamd 
rozenkruid (Rhodiola rosea), een flinke vetplant 
met blauwgrijze bladeren en gele bloemscher-
men. Overal stonden flinke pollen van deze 
beauty. Het is een kalkmijder en zijn goede ver-
schijning betekende een zeer spaarzame oogst 
aan orchideeën. 
 

 

Rhodiola rosea (Rozenkruid), nog in knop 
(foto LvR) 

Overal was het gefluit van de marmotten te ho-
ren en ook gemzen zijn al heel gewoon na 2 
dagen verblijf hier. De meldpunten voor vogels 
en vlinders hadden voor deze dag geen grote 
bijzonderheden te melden. De beste vlinder-
waarneming was na de wandeling op het terras 
van ons hotel: een rondfladderende koningin-
nepage (bierliefhebber?). 
Gelukkig kwam iedereen weer heelhuids terug in 
het hotel. Dat is op deze wandeling niet hele-
maal vanzelfsprekend, getuige de eerste hulp 
die reisleidster Margriet aan een Nederlander 
(niet KNNV) moest geven.  
Een stralende dag, alle wangen wat gloeiend 
van zon en inspanning, een goede wandeling en 
prima waarnemingen. 
 
Rob Okker 
 

Bijzondere waarneming 
 

Primula latifolia (Stinkende sleutelbloem)
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Woensdag 2 juli 2008: Aosta 
 
Daar de weerberichten niet zo gunstig waren om 
een bezoek te brengen aan het Val di Rhêmes, 
was een stadsexcursie op zijn plaats.Om half 8 
ontbijt, daarna met de postbus van 08.35 uur 
naar Aosta. Om ca. 10.00 uur arriveerden we in 
bovengenoemde plaats. Margriet (reisleidster 1) 
informeerde meteen bij het busstation naar de 
vertrektijd en bushalte voor de terugreis (bushal-
te 9, 16.50 uur naar Pont, Valsavarenche). 
 

 

Opgravingen in Aosta (foto HO) 

Hierna wandelden we langs de stadsmuur de 
plaats Aosta in. Op een terras trakteerden de 
reisleidsters namens de KNNV ons op koffie, 
cappuccino of thee. Betty (reisleidster 2) vertel-
de hier over deze plaats Aosta en vallei. De 
eerste sporen van bewoning gaan terug tot 2000 
v. C. van de Kelten. De Romeinse bezetting is 
een volgende fase in de geschiedenis van het 
dal. Pas in 25 v. C. konden de Romeinen de 
Kelten definitief verslaan. De stad Aosta, ge-
noemd naar keizer Augustus, wordt ook wel het 
Rome van het Noorden genoemd. Zoals overal 
zijn de Romeinen ook in het Aostadal begonnen 
met wegen aan te leggen. Het rotsachtige, door 
diepe kloven doorsneden land, gaf echter grote 
bouwtechnische problemen. Zij hakten wegen in 
de rotsen uit en overwonnen kloven door brede 
boogbruggen. Ter bescherming van deze wegen 
werden uitkijktorens gebouwd. Na de val van het 
Romeinse Rijk viel Aosta lange tijd ten prooi aan 
de invasies van verschillende volkeren. Vanaf 
de 11

e
 eeuw kwam de stad onder de hoede van 

het Huis Savoyen. Iets later werd hier Anselmo 
d’Aosta geboren, die bisschop van Aosta en 
zelfs aartsbisschop van Canterbury werd. 
 
Met een plattegrond van de oude stad Aosta kon 
hierna ieder zijns weegs gaan tot 16.50 uur, de 
vertrektijd van de bus naar Pont. De oude stad 

Aosta volgde met zijn rechte straten binnen de 
goed bewaard gebleven muren het antieke stra-
tenplan van een Romeins legerkamp. Behalve 
de muren herinneren de Triomfboog van Augus-
tus, de Porta Praetoria (de oostelijke stadspoort 
opgebouwd uit grote blokken steen), de Ro-
meinse brug en het theater aan de Romeinse 
periode. Het theater vormde het ontmoetings-
punt van het dal! Voor de KNNV-ers was dit het 
centrum van de stad. Overal kwam je wel ie-
mand tegen; bij een van de Romeinse bouw-
werken of bij de middeleeuwse kerk St. Orso. 
Deze kerk werk in de 11

e
 eeuw in romaanse stijl 

gebouwd, maar kreeg in de 15
e
 eeuw een go-

tisch jasje. De kathedraal had in de vorige eeuw 
een neoklassiek uiterlijk gekregen, nadat eerde-
re verbouwingen weinig van het romaanse 
bouwwerk hadden overgelaten. Tussen de be-
zienswaardigheden door werd ook nog gewin-
keld, geluncht, koffie gedronken en ijs gegeten. 
Een geweldige dag! 
 
Henny Vernooij en Ursula Wittbrodt 
 

Vandaag maakte Annie Vos alleen een tocht 
naar de Riff. Vitt. Emanuele II en zag (en op 
opnieuw op 10 juli met de groep) als nieuwe 
soort voor haar en voor Ger van Zanen. 

 

Valeriana celtica ssp celtica (Keltische vale-
riaan) (foto AV) 
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Donderdag 3 juli 2008: Croix de l’Arolley; Piano del Nivolet 
 

 
 
Vandaag is een tocht gepland die op de kaart 
staat vermeld als route 3. Het pad begint achter 
het hotel. En gaat meteen omhoog. Het is een 
bewolkte dag met een dreiging van regen. 
We vertrekken om half negen. Het pad is goed 
onderhouden, op veel stukken zelfs geplaveid 
met grote platte stenen. De groep is verdeeld in 
twee kleine groepen, de voorste, snellere groep 
olv Betty, de langzamere olv Margriet. Tegelijk 
met ons vertrekt een groep schoolkinderen, 
begeleid door twee Argentijnse nonnen, een 
Peruaanse en een Italiaanse man. Ze hebben 
vlaggetjes bij zich met religieuze teksten en 
ieder een plaatje van een heilige om de hals. 
Het is een speurtocht, her en der zijn zakjes 
snoep en chocolade verstopt die ze moeten 
zoeken. Een vrolijke boel. 
 
Het is ruim 300 meter tot aan het houten kruis: 
La Croix de l’Arolley. Onderweg naar boven 
worden die dag gezien: een steenarend die ge-
pest wordt door een kraai en daarna door een 
torenvalkje; gemzen; 2 notenkrakers; veel flui-
tende marmotten; 2 steenbokken; een rotskrui-
per (waarneming van Betty), dat is heel bijzon-
der! Vliegend lijkt hij op een soort specht, maar 

zittend zie je, als de vleugels spreiden, de 
prachtige karmozijnrode kleur. 
Eenmaal boven leidt het pad door een hoogvlak-
te, de Piano del Nivolet, met vele prachtige 
zompige, moerasachtige weitjes, vol bloemen. 
Het is een pad van 6 km lang dat uiteindelijk 
uitkomt bij een refugio. Parallel aan het pad 
stroomt de Dora del Nivolet, eerst wild en brui-
send in de diepte, daarna op dezelfde hoogte, 
kalmer, maar toch nog steeds snel stromend. 
Het is een prachtig landschap. Het groepje met 
Betty gaat de meegebrachte broodjes opeten 
tegen een rotswand, die ons enigszins beschut 
tegen de inmiddels zachtjes neerkomende mot-
regen. En kijk! Daar komt een ongenode gast in 
de vorm van een oude, wat mottig uitziende 
bedelvos, die als een hond zo dichtbij mogelijk 
komt, in de hoop op een brokje. Hij is duidelijk 
gewend geraakt aan voer van toeristen, iets wat 
overigens streng verboden is in het park. Hij laat 
zich door in zijn richting geworpen steentjes en 
dreigende gebaren amper wegjagen. Twee keer 
komt hij terug. Wat later draaft hij plotseling 
voorbij met in zijn bek duidelijk zichtbaar een wit 
broodje waar de kaas uitbungelt. Hij draaft langs 
het pad ver weg, vermoedelijk naar zijn hol. 
Overal slaan de marmotten alarm. 
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Coeloglossum viride, Groene nachtorchis 
(foto BvL) 

De groep die met Margriet in langzamer tempo 
naar boven is gekomen heeft onderweg een 
akelige ervaring. Er komt volkomen onverwacht 
een grote steen naar beneden vallen, die Lau-
rens net niet op zijn hoofd raakt,maar wel op zijn 
linkerarm, waardoor een pees in zijn duim 
scheurt. Hij is samen met Margriet terug ge-
gaan. 
 
De afdaling gaat vlot. Onderweg naar beneden 
zien we nog een muilezel met bepakking, ge-
huurd door toeristen, en twee mountainbikers 
die hun fietsen naar boven zeulen! 
 
Beneden aangekomen blijken Margriet en Lau-
rens de bus van 14.00 uur te hebben genomen 
naar Aosta, om de arm en de steeds dikker en 
blauwer wordende duim te laten nakijken in het 
ziekenhuis. Dat kost zoveel tijd dat de laatste 
bus terug al weg is en ze met de taxi terug moe-
ten komen. Ze hebben een treurig bericht: Lau-
rens zal terug moeten gaan naar Nederland om 
zijn duim te laten opereren. 
Er is ook een goed bericht: Dirk krijgt bericht dat 
hij vandaag een kleindochter heeft gekregen. Hij 
is nu voor het eerst grootvader! We toasten aan 
het avondeten met champagne. 
Het was een enerverende dag! 
 
Gay Janette Walen 
 

Vrijdag 4 juli 2008: Val di Rhêmes: Chanavey - Chaudanne vv 
 

  (90 %) 

 
Verwachtingsvol als immer traden wij, gewa-
pend met een prachtig kaartje van de te bezoe-
ken vallei, aan voor de busjesexcursie. Het 
evenbeeld van Kapitein Bertorelli (uit de TV 
serie Allo Allo) bleek de baaschauffeur van de 
autovloot, één busje geleend van de plaatselijke 
loodgieter. Val Di Rhemes is groener, wijder en 
toeristischer dan ons Valsavarenche. 
 

 

Bloemenpracht in Val di Rhêmes (foto BvL) 
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Een prachtig bloemenweitje hield de fervente 
botanisten lang in haar ban. 
Eindpunt van de wandeling was Laghi del Li. 
Halverwege groeide alpenakelei.Het Laghi bleek 
best moeilijk te vinden, mede doordat van het 
reclamebord ernaartoe essentiële letters wat 
vervaagd waren. Prachtig blauw water, prima 
picknickplek en het pad eromheen een racebaan 
voor héle kleine Italiaantjes. Heel mooi vochtig 
bos met grote stenen met mos en korstmos: 
leermos (Peltigera), sommige (nat) frisgroen 
door hun groene algenlaag en andere grijs door 
hun blauwalgenlaag. Verjaardag van Hermien 
en kleinkind van Dirk gevierd met bier en ijs in 
toeristenparadijs van horeca. De terugtocht door 
het Bertolli Imperium was wat problematisch, 
hoewel één van de chauffeurs speciaal een 
oranje outfit had aangetrokken. 
 
Onze (uit een andere TV serie weggelopen) 
chauffeur en vooral zijn auto bleken niet opge-
wassen tegen de klim naar Pont. Ik ben op het 

muurtje langs de weg teruggelopen en vond het 
mooie alpenglidkruid. 
 
Maaike Vervoort 
 

 

 

Aquilegia alpina (Alpenakelei) (foto MB) 

Zaterdag 5 juli 2008: Eaux Rousses - Bien - Creton - Degioz 
 

 
 

(80 %) 
Met wisselend bewolkt weer zijn we met de bus 
naar Eaux Rousses vertrokken. Tijdens de rit 
werd de weg een paar keer versperd door een 

kudde koeien die naar hoger gelegen almen 
werden geleid. Onze wandeling liep dan ook 
langs grotendeels afgegraasde weiden en daar-
door bleef de groep vandaag meer bij elkaar. 
Gerda trakteerde op een door haar uit Neder-
land meegenomen lekkernij bij de gezamenlijke 
koffiepauze in Bien, omdat ze vandaag jarig 
was. Bij het ontbijt had ze al van Betty, namens 
de hele groep, een boekje gekregen over de 
Alpenflora en een verjaardagskaart met al onze 
namen. De wolken trokken tijdens onze pauze 
weg, kerkelijk gezang steeg op vanuit het dal en 
er werd een groep steenbokken (wellicht een 
gewone groep geiten ???) gezien die over de 
weg liepen met een grote vastgebonden bok in 
een vrachtwagen er achteraan. 
 
De wandeling ging verder via Creton naar een 
lunchplek op de weg naar Degioz. We zaten er 
op een mooie plek met o.a. varens, levermos, 
turkse lelies en een erebia op de neus van Dirk. 
Het weer ging wat betrekken en de groep bleek 
verschillende wensen te hebben voor de rest 
van de dag. Eén groep ging blijmoedig op weg 
om naar het hotel terug te lopen, een grote 
groep ging met de middagbus terug om ’s mid-
dags de weitjes rond het hotel te bekijken voor-
dat een kudde koeien alle bloemen zou hebben 
opgegeten en een kleine groep (zie hieronder) 
wandelde verder in de buurt van Degioz, zodat 
ze alle pittoreske bouwvallen van de omgeving 
konden bekijken. 
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Op het eind van de middag woonden een aantal 
mensen een informatieve welkomst- bijeen-
komst bij. We werden in het Italiaans welkom 
geheten en kregen een DVD te zien met mooie 
beelden van het dal, de daarin voorkomende 
dieren en enkele planten en met veel uitleg in 
het Italiaans erbij. De bijeenkomst werd afgeslo-
ten met een glas sangria. 
Het was een goede dag met voor elk wat wils! 
 
Hermien Okker 
 

Een groepje van vijf besluit na de lunch de alm-
weiden boven het plaatsje Degioz te bezoeken. 
In Degioz, het hoofddorp van de streek, veel 
nieuwbouw waaronder een gebouw voor stad-
huis, school en apotheek en vele vakantiehui-
zen. Langs de hoofdweg een fraaie monumenta-
le esdoorn compleet met bordje ervoor. De kerk 
heeft een mix aan neostijlen interieur; achter 
glas o.a. waardevolle boeken. Het pad loopt 
door zeer bloemrijke weiden naar de dorpjes 
Nex en Tignet. Er is een adembenemend weitje 
propvol met forse, volle turkse lelies. In Tignet 
gaan we natuurlijk naar het uitzichtpunt. 
 
We pauzeren bij het stroompje Leviona met 
uitzicht op een indrukwekkende waterval. 
Meteen na het passeren van de brug een veldje 
vol Pyrola (wintergroen). 
Over een hier en daar nat grande randonnée 
pad langs de stroom naar de grote weg. Via 
Bien naar Maisonnasse.  
 
 
 
 

Vlak voor Maisonnasse een prachtig weitje 
langs de weg. Op een aangenaam terras drin-
ken we wat tot het tijd wordt voor de bus van ca. 
17.50 uur. Een aan te bevelen wandeling. 
 
Cecile Arnold 
 

 

Phyteuma betonicifolium (Grote rapunzel)  
(foto AV, bij hotel) 

 

Zondag 6 juli 2008: Vrije dag; Terré - Rifugio Chabod 
 

Na een prachtig morgen gaan we hoopvol op 
pad; we gaan met de bus naar Bois de Clin. We 
waren daar eerder (chemin des fleur). Nauwe-
lijks aangekomen betrok de hemel snel. De 
bloempjes bleven slapen en de vlinders. Om 10 
uur regen, gelukkig konden we schuilen onder 
een overstekend garagedak. Na ruim een uur 
werd het droog en zowaar daar vloog al een 
koevinkje; deze vlinder vliegt bij lichte regen 
gewoon door. Even later een kolibrievlinder, een 
vliegende eter, leuk om te zien. 
 
Drie van de zes mensen van onze groep, Map, 
Jo en Martien zijn alvast naar de volgende stop-
plaats van de bus gelopen, en wachtend op de 
bus zagen we een waterspreeuw. Theo,  
die er niet bij was, was danig jaloers, totdat hij er 
zelf een zag. Thuis gekomen zijn we nog even in 

de mooie omgeving gaan wandelen, zo had de 
dag toch een waardig einde. 
 
Jo Abma 
 
 

Een kleine groep met met o.a. Annie Vos ging 
per bus naar P-plek Dèsot Pravioudamon (het-
zelfde als Pravieux of Praviou, zie overzichts-
kaart, pag 4) bij Terré: wandeling 10 a naar Re-
fugio Chabod en teruglopend naar hotel. Een 
bijzondere waarneming tijdens deze tocht was 
het zéér zeldzame Silene vallesia, (Walliser 

silene); deze plant werd ook gezien op 7 juli. 
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Maandag 7 juli 2008: Meyes Desot 
 

 
 

Om half negen staat de groep buiten bij het ho-
tel. Onze zorgzame hotelhouder waarschuwt dat 
de bus er is. Ik stel hem gerust, vandaag geen 
bus. We lopen route nr. 4, over de weg de berg 
op. De weg is duidelijk aangelegd, maar ver-
keert door erosie en steenstortingen in slechte 
staat. Van dichtbij zien we een gems en een 
marmot. Het weer wordt slechter, vandaag zal 
een enorm wisselvallige dag blijken te zijn. 
Op de weg ligt een gezaagde lariksstam, ik tel 
150 jaarringen op 50 cm doorsnede. De dikkere 
lariksen hier moeten een indrukwekkende leef-
tijd hebben. 
 

 

Asplenium ruta-muraria, Muurvaren (foto HO) 

We naderen een tunnel. Na discussie wordt er 
besloten koffiepauze na het passeren van de 
tunnel te houden. De tunnel is echt donker, er 
klinken niet herhaalbare uitspraken. Iedereen 
komt zonder kleerscheuren weer naar buiten, de 
meegebrachte lantaarns hebben hun nut bewe-
zen. Buiten is het weer opgeknapt. We hebben 
een prachtig uitzicht op de gletsjer aan de over-
kant. We zien tevens de Rif. Chabod berghut 
waar gisteren de dappere klimmers naar toe zijn 
geweest. We vinden een bijzondere ossentong 
en bremraap. Niet lang na de tunnel eindigt de 
weg. Er volgt een smal steil pad naar Meyes 
Desot, dat blijkt een paar vervallen stallen en 
een mini-kapelletje te zijn. 
 

 

Pedicularis rostratospicata (Aarkartelblad) 
(foto MB) 

Omdat het weer inmiddels weer verslechterd is, 
heeft Ger de kapel ingenomen om te lunchen. 
Als Annie even later arriveert en foto’s maakt, 
vragen we haar ook een foto te maken van de 
heilige Gerardus met de zuidwester op. In 
groepjes gaan we dezelfde weg weer terug, 
omdat Betty heeft gehoord dat de afdaling aan 
de andere kant steil en moeilijk is. Op de terug-
weg vinden we Parnassia palustris en de kleine 
pimpernel. Terug bij het hotel vertelt Mien dat ze 
een slang heeft gezien. Uit de beschrijving blijkt 
het een aspisadder te zijn.  
Nieuwsgierig ga ik naar het informatiecentrum 
waar een prima Engels sprekende dame me het 
geheim van de weg naar nergens vertelt. In het 
volgende dal is ook zo’n stukje weg ongeveer 
dertig jaar geleden aangelegd, met de bedoeling 
de dalen te verbinden. Voor het project klaar 
was verdween de politieke steun om een derge-
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lijk bouwwerk in een nationaal park aan te leg-
gen. Toen is het werk gestopt. 
 
Maaike, Annie, Margriet en Betty zijn nog wat 
verder gelopen en hebben een gems vlak voor 
hen op een rots zien springen. Ze hebben ook 
een steenbok gezien en Maaike heeft edelweiss 
gevonden! Er konden 3 soorten gentianen aan 
de lijst worden toegevoegd. 
 
Dirk Bais 
 

Bijzondere waarnemingen 
 

Primula pedemontana (ook op andere dagen) 
 

Geranium rivulare 
 

Oxytropis halleri ssp. velutina (zie foto) 
 

Silene vallesia (zie 6 juli) 

 
 

Oxytropis halleri ssp. velutina (Haller’s Spitz-
kiel (foto AV) 

Dinsdag 8 juli 2008: Val di Cogne, Botanische Alpentuin, Valnontey 
 

 

 
 

(90 % ) 
 
Na een koude nacht staan we bepakt en bezakt 
met stokken, camera’s, kijkers, flora’s, drinken 
en de gebruikelijke Italiaanse broodjes te wach-
ten op de bus van half negen. Onder een strak-
ke blauwe lucht dalen we af naar Aosta en ge-

nieten van het zicht op de Matterhorn met zijn 
krans van grijze mist in de verte. We rijden door 
dorpen waar de tuinen vol staan met oude bo-
men, beladen met fruit en noten en bedden vol 
groentes, bloemen en kruiden. 
 
Even voor tien zijn we in Aosta en zien Dario en 
zijn collega arriveren met twee prima busjes. We 
rijden snel de stad weer uit en volgen de stij-
gende en slingerende route langs de Valle de 
Cogne, hoog boven de rivier Gran Eyvia. Dario 
wijst met de ene arm, belt met de andere, terwijl 
hij in een charmante mengeling van drie talen 
ons vertelt over het eeuwenoud kasteel, de Ro-
meinse Brug en de rivierbedding waar in 2001 
een massa smeltwater zeer veel schade veroor-
zaakte. Vandaar de vele werkzaamheden overal 
in het dal. 
In het toeristenplaatsje Cogne zetten we Annnie 
en Gay af bij de lift en slaan het dal van Valnon-
tey in, dan een stukje omhoog tot in het dorpje. 
Hier drinken we eerst koffie op een terras, om-
dat een deelneemster flink beroerd is geworden. 
Erg jammer maar zij blijft hier liggen en wordt 
samen met haar metgezel opgehaald aan het 
eind van de middag en direct naar ons hotel 
vervoerd. We lopen naar ons doel de Giardino 
Botanico “Paradisea” en hebben een prachtig 
uitzicht op de besneeuwde bergrug aan het eind 
van de vallei. 
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Roggelelies in botanische tuin van Valnontey 
(foto MB) 

Deze Alpentuin is opgezet in 1984 en heeft nu 
een research en herbarium functie erbij; er is 
ook een bibliotheek en een kweekafdeling. Het 
terrein loopt sterk omhoog, maar is prima te 
belopen met brede paden en trappen. De tuin is 
ingericht met o.a. moeras-, alpine-, morene-, 
weidegedeeltes. Overal hoor je, en zie je, water: 
beekjes, watervalletjes en poelen. De planten-
naambordjes in drie kleuren wijzen op inheems, 
exotisch of medicinaal. Al bij de eerste bed met 
Gentianen ontstond er een levendig discussie 
over wel of niet punctata, en is het bordje niet 
fout? Later kunnen Atte en Ger de directrice 
vriendelijk attenderen op een orchideeënnaam 
die niet alleen fout was, maar ook onweten-
schappelijk. Maar verder genieten we van de 
vele bekende en onbekende planten, van kleine 
alpineplanten en reuze-exoten. 
Bij elk onderdeel zijn er informatiepanelen en in 
een hoek van de tuin was er een bord en ge-
nummerde rotsblokken met uitleg over het ont-
staan van de Alpen en de geologie. Ook bijzon-
der zijn de rotsblokken met hun korstmossen, 
keurig voorzien van metalen etiketten. 
 

 

Gran Paradiso vanuit botanische tuin Val-
nontey (foto BvL) 

 
We verlaten de tuin in kleine groepjes en lopen 
links van de riviertje naar Cogne (blauwe pijlen). 
Het pad is breed en loopt min of meer aldoor 
naar beneden. We genieten van deze vriendelijk 
vallei, de kleurrijke hellingen en het snelstro-
mend water en met een korte sinaasappelstop 
bereiken we Cogne in anderhalf uur. Snel een 
ijsje kopen en dan het busje in voor de terugrit 
naar Aosta en de lange rit met de lijnbus naar 
Gran Paradiso. 
 
Enige opgevangen meningen uit de groep: 
Atte: een hele mooie Alpentuin, beter dan ande-
re die ik heb gezien. 
Gerrit: voor mij was het zicht op de Gran Paradi-
so heel bijzonder. 
Hermien: ik genoot heel erg van de terugwande-
ling. 
Gerda: de helling met de witte schermen van 
Laserpitium siler blijft me bij. 
 

 

Laserpitium siler (Berglaserkruid) (foto BvL) 

Theo: toppunt van de dag? De waterspreeuw bij 
ons hotel! 
 
We zijn om even over zes bij het hotel, iedereen 
behalve de zieke heeft een bijzonder mooie dag 
gehad; hulde aan de leidsters die deze logistiek 
ingewikkelde dag prima hebben georganiseerd.  
 
Marigold Dijkstra – Storr 
 
Kabelbaantocht in Cogne van Gay en Annie 
 
In Cogne nemen we de kabelbaan en stappen 
op 2064 m hoogte uit. Een “sentiero natura” leidt 
ons door een bos langs diverse infobordjes met 
informatie over de geologie, vogels, flora en de 
steenbokken. Het pad is soms vrij steil. Bij het 
eerste uitzichtpunt boven op een rots zien we de 
botanische tuin liggen; met de verrekijker zien 
we onze reisgenoten rondlopen. We genieten 
van het prachtige weidse uitzicht op de Gran 
Paradiso én van de koninginnepage die om ons 
heen blijft fladderen op zoek naar een plekje om 
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te zonnen. We stijgen verder en picknicken op 
het hoogste punt van de rots: Montseuc, 2332 
m. Het uitzicht is fantastisch! De Mont Blanc 
kunnen we ook bewonderen. Hoewel de flora 
langs dit natuurpad erg tegenvalt staat hier een 
nieuwe miniplant te floreren: Artemisia umbelli-
formis, familie van bijvoet in miniformaat. Na de 
lunch volgt eerst een lastige stenige afdaling, 
waarna het pad wel beter wordt. We duiken het 
bos weer in en een groepje Italianen wijzen ons 
op een paartje steenbokken; het vrouwtje duikt 
weg, terwijl het mannetje zich door de verrekij-
ker goed en lang laat zien. Hij likt voortdurend 
aan de rotswanden terwijl er volgens ons niets 
groeit. Zou het zoutbehoefte zijn? Het infobordje 

leert ons dat “man steenbok” 22 jaar oud kan 
worden, dat hij 100 kilo kan wegen en dat na 10 
jaar zijn hoorns tot 1 meter lengte zijn uitge-
groeid. 
We vervolgens ons pad dat plotsklaps overgaat 
in een puin-skihelling: supersteil en verschrikke-
lijk stenig. Zigzaggend over de skihelling lopen 
we om onze knieën te sparen naar beneden. 
Gay ontdekt dat het makkelijker is om het laatste 
stuk achteruit naar beneden te lopen! Moe maar 
voldaan lopen we Cogne binnen waar we de 
andere reisgenoten weer terugzien. 
 
Annie Vos - Smit 

Woensdag 9 juli 2008: Degioz - Orvieille - Eaux Rousses 
 

Voor het kaartje: zie zaterdag 5 juli. 
 
We vertrokken vol goede moed en met mooi 
weer om half negen met de buslijndienst naar 
Degioz. De bedoeling was dat men vroeg in de 
middag of tegen zessen de bus naar ons vaste 
stekje in Pont kon nemen. 
 
Het ezelspad was goed begaanbaar, maar toch 
viel de groep, zoals gebruikelijk, al spoedig uit-
een. Tijdens de wandeling zagen we hele mooie 
weitjes met geweldige bloemenpracht, met veel 
vlinders en andere insecten. In ons land beho-
ren dergelijke weitjes helaas tot het verleden. 
 
Onder alle mooie dingen die we zagen, behoor-
de ook een slangetje dat lag te zonnen tussen 
de stenen. Het bleek een adder te zijn. Al verder 
lopend zagen we koraalwortel, wat aanvankelijk 
voor Chamorchis alpina werd aangezien. Ook 
de alpenclematis ook wel genaamd alpenbos-
rank kon weer bewonderd worden. 
 
Tijdens de koffiepauze zagen we de mensen die 
achterop geraakt waren weer terug en konden 
ook zij genieten van een koninginnepage, die 
bereid was om langdurig te poseren. Een gems 
had de moed om op een paar meter afstand de 
weg over te steken en liet zich heel goed bekij-
ken even verder in het weitje. Het onmiskenbare 
geluid van een goudvink werd door verschillen-
de mensen gehoord. 
 
Ons einddoel was het op 2165 m gelegen Pavil-
lon Royal de Chasse. Veel koninklijks was er 
van deze luxe jachthut niet meer over. 

 

Phyteuma orbiculare (Bolrapunzel) (foto MB) 

Na de lunch begonnen we aan de afdaling. 
Tijdens deze afdaling viel het ons op dat de 
vegetatie aanmerkelijk verschilde met de heen-
weg. Zo zagen we veel gele monnikskap, trolli-
us, knikkend nagelkruid en ook de heel mooie 
alpenakelei. Verder werden er ook weer pad-
denstoelen waargenomen, zoals de smalplaat-
russula, schubbige taaiplaat en de bittere kaas-
zwam. 
 
Voordat we de bus namen werd het terras van 
het nabij gelegen hotel met een bezoek vereerd. 
Een waardige afsluiting van deze prachtige dag. 
 
Martien Schevers 
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Donderdag 10 juli 2008: Rifugio Vittorio Emanuele II 
 

 
 

Om 6.30 een korte wandeling in de omgeving 
van onze verblijfplaats. Op het kruis van het 
daarbij gelegen kapelletje zong het Paapje zijn 
hoogste lied, een stukje verderop scheerde de 
Waterspreeuw over de beek. 
Om 8.30 starten we met alle deelnemers de 
wandeling nr. I, Vittorio Emanuele. Op de ach-
tergrond was de Monciar zichtbaar met een 
hoogte van 3544 meter. Voor de wandeling werd 
2 uur en 10 min aangegeven; aan het eind van 
de wandeling was een hut op een hoogte van 
2734 meter. Er vloog een helikopter om de hut 
te bevoorraden en het afval mee terug te ne-
men. 
 
De tocht begon voornamelijk tussen Larix deci-
dua en Rhododendron ferrugineum, Roestbladig 
alpenroosje. Op de pad stonden zes stuks 
Chamorchis alpina, de Dwergorchis; deze is 5 -
10 cm hoog; deze orchideeën trokken veel be-
kijks, ze stonden in een zeer vochtig biotoop. 
Toen we bij de hut aankwamen, zichtbaar voor 
de Mont Grand Paradis 4061 meter, cirkelde er 
een drietal alpenkraaien rond om de voedselres-
ten te zoeken van de vele klimmers. Bij een van 
de oudste deelnemers klonk er applaus toen hij 
boven was; de gemiddelde leeftijd van de deel-
nemers was al vrij hoog.  
Qua flora zagen bij de hut het zeer zeldzame 
Eritrichium nanum, alpenkoninkje en Phyteuma 
globulariifolium ssp. pedemontanum. 
Op de terugweg zagen we Euchloe simplonia, 
bergmarmerwitje, dat in Noord-Italiё voorkomt 

boven 1500 meter. En we zagen Oeneis glacia-
lis, gletsjervlinder, man en vrouw, op ca. 2600  
 

 

Chamorchis alpina (Dwergorchis)  (foto AV) 
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meter, op droge grazige plaatsen met rotsen of 
puinhellingen. Ook de maanvaren stond in de 
volle zon die de hele dag aanwezig was. Opval-
lend was het geringe aantal vogels; er werden 
geen gemzen of steenbokken waargenomen; dit 
wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door het 

grote aantal toeristen die de grote hut, genaamd 
Vittorio Emanuele, bezoeken. 
 
Theo Meulendijks 
 

Vrijdag 11 juli 2008: Richting Alpage di Seiva; pas Grand Collet 
 

 

 
 

Om 7.00 uur was het nog helder, maar langza-
merhand nam de bewolking toe. Voordat we om 
8.30 uur zouden vertrekken meldde Jo dat hij 
een bijzondere muggenorchis had gevonden. 
Dat was ook zo, want het bleek een hybride van 
Gymnadenia conopsea met Nigritella nigra sp. 
rhellicani te zijn. Hybriden tussen soorten orchi-
deeën van eenzelfde geslacht komen wel vaker 
voor, evenals kruisingen tussen nauw verwante 
geslachten. Een aantal deskundigen op orchi-
deeëngebied rekent Gymnadenia en Nigritella 
zelfs tot eenzelfde geslacht. Na deze mooie 
vondst konden we op pad voor een wandeling 
over de camping en vervolgens naar een helling, 
die we nog niet eerder beklommen hadden. Op 
het lage gedeelte viel de groep al spoedig uit-
een, maar tegen de helling verspreidden de 
deelnemers zich nog meer. Om 9.30 uur vonden 
de eersten de helling al steil genoeg en gingen 
naar beneden. 

De rest bleef op de helling voor een koffiepauze 
en ging even later langzaam terug. Een drietal 
klom nog verder omhoog. Annie Vos doet daar 
verslag van (zie verderop). 
 

 

Juncus jacquinii (Jacquin's rus) (foto HO) 

Beneden werden nog weer veel planten gevon-
den, waaronder Gentiana nivalis. Ook de glet-
sjervlinder werd gesignaleerd, evenals de apo-
lovlinder. Tegen 11.30 uur begon het te sputte-
ren en gezeten op het terras van het hotel zag je 
de medereizigers in groepjes terugkomen. 
’s Middags nam ieder op zijn eigen wijze af-
scheid van Pont door of te wandelen, planten te 
zoeken, een terrasje te pakken, al dan niet in 
combinatie met eerder genoemde bezigheden. 
Het was die middag een afwisseling van zonnige 
perioden en regenbuitjes. Tegen zessen begon 
het ook nog even te onweren, maar daarna was 
de lucht weer strak blauw. 
De wijn bij de maaltijd was een cadeautje van 
het hotel en liet zich goed smaken. Namens de 
groep bedankte Maaike in een geestige toe-
spraak Margriet en Betty voor de goed georga-
niseerde en prettige reis en bood beiden een 
enveloppe met inhoud aan. 
Met nog enige huishoudelijke mededelingen was 
het officiële gedeelte achter de rug, maar de 
“naschoolse opvang” ging nog tot 22.00 uur door 
met determineren. 
 
Atte van den Berg 
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Grand Collet excursie van Gay, Maaike en 
Annie 
 
Na de koffiestop omstreeks 10.00 uur gaan wij 
gestaag verder omhoog, ondertussen alle bloe-
men begroetend die we op vorige dagen al be-
wonderd hebben. Het prachtige paars van Aci-
nos alpinus (Alpensteentijm) staat broederlijk 
naast de paarsblauwe Scuttelaria alpina (een 
glidkruid van de alpen). Daarnaast de gele Se-
necio doronicum (Gemzekruiskruid) die in volle 
glorie staat te schitteren met haar zilvergrijze 
bladeren die vragen om gefotografeerd te wor-
den. Een alarmerende waterpieper vliegt rondjes 
rondom ons. Tegen de alpage op 2364 m. eten 
we om 11.30 uur op ’n bankje onze broodjes 
met een werkelijk adembenemend uitzicht op de 
Gran Paradiso. Opeens zie ik door de verrekij-
ker vanaf de bergtop van de Gran Paradiso een 
lint bergtoeristen, steeds in groepjes van 3 + 
gids over de gletsjers naar beneden lopen. Ik 
word er koud en warm tegelijk van. Geweldig. 
Ze lopen naar de hut Vittorio E. II om daar bij te 
komen van hun tocht. Gisteren heb ik in dezelf-
de hut met een jonge Nederlander gepraat die 
ook deze tocht gemaakt had en om 4.15 uur is 
vertrokken richting top. Wij vervolgen om 12.15 
uur onze trip, passeren bij bergstroompjes de 
knalgele Trollius europaeus (Trollius) en de witte 
schermbloem Peucedanum ostruthium (Mees-
terwortel) met daarop van die talrijke groene 
elzenhaantjes. Tientallen Nigritella nigra (Zwarte 
vanilleorchis) afgewisseld met Coeloglossum 
viride, Groene nachtorchis, staan uitbundig te 
bloeien. 
 

 

Primula pedemontana (foto LvR 1 juli) 

Het donkerrode Rhodiola rosea (rozenkruid) is 
werkelijk een plaatje en moet ook worden vast-
gelegd. Het pad blijft steil maar is niet echt moei-

lijk. Dan buigen we naar het westen af, nemen 
even drinkpauze en zien dat we op gelijke hoog-
te staan met de Vittorio Emauele II hut aan de 
overkant van het dal. We zijn dan op ± 2750 m. 
hoogte. Daarna volgt een stenig pad met een 
prachtig bloeiende Primula pedemontana (een 
rode sleutelbloem; mijn favoriete plant), afge-
wisseld met drassige weidestukjes met Eriopho-
rum vaginatum (Eenarig wollegras) waar ik van-
avond Ger mee kan verrassen. 
 

 

Gentiana verna (Voorjaarsgentiaan) (foto AV) 

Ondertussen zie ik aan de voet van een grote 
steen nog een miezerpietertje bloeien: een 
Mannschildplantje (Androsacea) van nog geen 3 
cm. die ik van alle kanten fotografeer en er één 
stengeltje van afpluk ter determinatie voor ’s 
avonds. De schoonheidsprijs om het aller-
mooiste intense blauw onder de blauwe bloe-
men is voor Gentiana verna (Voorjaarsgenti-
aan). Maaike ontdekt een witte Gentiana verna 
ernaast! Dan moeten we ons even concentreren 
op het pad dat met ijzeren handgrepen en voet-
steunen in de rotswand verankerd verder gaat. 
Het pad wordt steeds goed aangegeven met 
gele pijlen en met steenmannetjes. Het laatste 
stukje is echt steil met aan de linkerkant naast 
het pad een sneeuwveldje. Het pad zelf is fijn 
gruis waarop je zigzaggend moet lopen om bo-
ven te komen. Precies om 14.30 uur staan we 
op de pas naast een grote steenman waar we 
foto’s van elkaar nemen. Een magnifiek uitzicht 
op de pas Grand Collet op 2832 m. met in het 
westen de vlakte: Plan de Nivolet. In het zuiden 
ontdekt Gay minstens zeven steenbokken die 
als silhouetten met hun hoorns tegen de bergho-
rizon aftekenen. 
We kijken verbaasd en blij om ons heen, over-
leggen en gezien de tijd en het weer wordt de 
kortste route (dezelfde weg terug) teruggeno-
men. Regenjassen aan: het regent en hagelt, 
gelukkig van korte duur. We nemen snel maar 
voorzichtig de afdaling en zijn in precies twee 
uur en een kwartier terug bij het bordje / wegwij-
zer Grand Collet beneden in het dal. Het aller-
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laatste deel moet de regenjas weer aan: kan ons 
niet deren want we hebben een prachtige tocht 
gehad en zijn vandaag niet eerder zo hoog ge-
weest. Schitterende tocht! 
Het Mannschildplantje wordt op de allerlaatste 
avond flink onder de loep genomen; we komen 
er niet echt uit en besluiten haar Androsace 
obtusifolia te noemen. Vlak voor het slapen 

gaan sla ik in bed nog één keer Flora Helvetica 
open en dan zie ik haar staan: Saxifraga andro-
sacea (Mannschild-steenbreek) een “drüsig” 
plantje met precies alle kenmerken die ze in het 
echt ook heeft. Ik mag nu slapen. 
 
Annie Vos - Smit 
 

Zaterdag/zondag 12/13 juli 2008: Gran Paradiso – Bühl - Nijmegen 
De zaterdag begon met laaghangende bewol-
king. Niemand was te laat voor het ontbijt en ook 
niet voor de bus, zodat we tien voor half negen 
konden vertrekken. Bij Aosta probeerde de zon 
door de wolken te breken en ging het weer om-
hoog richting de Grote Sint Bernard. Tijdens de 
afdaling was het uitzicht door de laaghangende 
bewolking af en toe praktisch nihil. In het Relais 
du Grand-Saint-Bernard bij Martigny (geen pret-
tig restaurant) werd er een koffiepauze gehou-
den en daarna ging het verder richting Vevey, 
waar we de eerste file kregen. Gelukkig was 
deze niet al te lang, zodat we tegen 13.30 uur bij 
het wegrestaurant aan het meer weer konden 
genieten van een heerlijke lunch. Om 14.15 uur 
ging het weer verder. Het weer klaarde steeds 
verder op en tegen 17.00 uur bereikten we ons 
hotel in Bühl-Oberbruch. Na de goed verzorgde 
maaltijd zocht ieder zijn slaapplaats op. 

Zondagmorgen was iedereen weer om 7.00 uur 
aan het ontbijt met minder hard brood dan in 
Pont. Om vijf voor acht kon de bus weer rijden in 
druilerig weer, maar later werd het gelukkig 
droog. Na nog een korte koffiepauze stopten we 
pas om 13.10 uur bij een nieuw Rasthof, waar 
ze niet berekend waren op een grote toeloop, 
want er moesten in de haast nog de nodige 
broodjes gesmeerd en belegd worden. 
Snel ging het weer verder, zodat we om 14.30 
uur bij het station van Nijmegen arriveerden. 
Margriet bedankte de chauffeurs. Even later 
zagen we Laurens ons staan opwachten om ons 
welkom te heten en te vertellen hoe het met 
hem ging En dat was gelukkig goed.  
Na afscheid van elkaar genomen te hebben, 
gingen we voldaan weer naar huis. 
 
Atte van den Berg 
 

 

 

 

 

De door Henny bedachte term voor het “determineergebeuren” treffend in beeld gebracht door Gay 
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Bijlage 1 Geologisch verslag 
 

Het natuurpark Gran Paradiso is gelegen in de 
Piemont, een berggebied van Noordwest Italië, 
dat grenst aan Frankrijk en Zwitserland. Geolo-
gisch vormt het een deel van de Alpenboog die 
loopt van Zuid-Frankrijk tot aan de Karpaten. De 
ontstaansgeschiedenis van de Alpen is divers. 
Om onderscheid hierin te maken heeft men een 

indeling gemaakt in een aantal zogenaamde 
complexen. In een complex worden dekbladen 
samengenomen die wat opbouw en hun positie 
bij elkaar horen. Het gebied van de Piemont 
wordt ingedeeld bij het Pennidencomplex, zie 
onderstaand kaartje. 

 
Ontstaan van de Zuidwest Alpen 
 
Teruggaand in de geologische aardgeschiedenis 
zien we dat er regelmatig gebergtevormingsfa-
ses (orogenese) zijn geweest. De voorlaatste 
fase vond plaats in het Carboon, de periode die 
ligt tussen 325 en 300 miljoen jaar geleden. Er 
vormde zich toen een gebergtegordel die zich 
uitstrekte van Noord-Afrika tot aan de Oeral. De 
vaste landmassa’s van Laurazië en Gondwana 
lagen indertijd t.o.v. de polen zuidelijker en wa-
ren ook meer gedraaid dan nu. Deze voorlaatste 
gebergtevormingsfase wordt de Varistische, ook 
wel Hercynische, plooiing genoemd. Het zuide-
lijke supercontinent Gondwana bestond uit naast 
elkaar liggende schilden als Zuid-Amerika, Afri-
ka/Arabië, India, Australië en Antarctica. Vóór 
het Tertiair zijn deze schilden uit elkaar gedre-
ven. Het Afrika/Arabië-schild bleef ongeveer op 
dezelfde plaats liggen. In het Tertiair begon, 
tijdens het Oligoceen/Mioceen, dit deel een 

draaiing richting Europa te maken. Door de ont-
stane botsing zijn de Pyreneeën, de Alpen en de 
Karpaten gevormd. Deze gebergtevorming 
wordt de Alpine Plooiing genoemd. Het oude 
Varistische gebergte bood grote weerstand en 
deed het nieuw gevormde gebergte plaatselijk 
zeer hoog worden. De Mont Blanc, de Monte 
Rosa en andere hoge toppen zijn daarvan het 
bewijs. Deze toppen geven aan hoe hoog het 
gebergte minimaal moet zijn geweest. 
 
Diagenese en metamorfose 
 
De metamorfose van het Penniden-deel is erg 
complex geweest. Het ontstaan van gebergten 
gaat gepaard met enorme spanningen in de 
aardlagen. Het proces dat sedimentafzettingen 
doet overgaan in vaste vorm wordt diagenese 
(gesteentevorming) genoemd. Door het samen-
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persen van een afzettingslaag ontstaat verlies 
van water, waardoor volumeverkleining optreedt 
en gelaagdheid zichtbaar wordt. Een kleiachtige 
afzetting verandert op deze wijze in kleischalie. 
Neemt de druk verder toe, dan gaat schalie over 
in leisteen. De gelaagdheid (textuur) blijft daarbij 
behouden. 
 
Als door gebergtevorming een afzettingslaag 
naar grote diepte wordt gevoerd, dan neemt ook 
de temperatuur toe. Een gesteente dat onderhe-
vig is aan grote druk en hoge temperatuur krijgt 
een andere inwendige structuur door omvorming 
(metamorfose). Dit kan zijn als gevolg van kris-
tallisatie of door herschikking van moleculen in 
het gesteente. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

• leisteen dat verandert in schist of gneis 

• zandsteen dat verandert in kwartsiet 

• kalksteen dat verandert in marmer. 
 

Lagen van metamorf gesteente kunnen door 
gebergtevorming weer hoog in het gebergte 
komen te liggen. Weersinvloeden tasten het 
gesteente aan en eroderende werking van glet-
sjers en bergbeken doet het gesteentepuin af-
voeren naar het vlakke land. De gesteentecyclus 
is op deze wijze gesloten. 
 
We kunnen dit alles waarnemen door het opra-
pen van stenen uit bergbeken. De grote ver-
scheidenheid van stenen zegt iets over de com-
plexe ontstaansgeschiedenis van het gebergte. 
Mijn eigen vondsten bestonden uit:  
 

• diverse schisten. Veel groenschist in het dal 
van Cogne naar de Alpentuin 

• gneis, met en zonder kwartsopvulling 

• Bündnerschieffer 

• diverse soorten graniet (graniet is een diep-
tegesteente afkomstig uit magmaruimten van 
de aardkorst) 

 
Glaciale morfologie 
 
Het Pleistoceen, dat 2,5 miljoen jaar geleden 
begon, is het tijdvak waarin wisselend koude 
(glaciale) en warme (interglaciale) perioden zijn 
voorgekomen. 

Tijdens een glaciale periode was het gehele 
Alpengebied bedekt door een ijsdek van 2 à 3 
km dikte. Een dergelijk pakket ijs gaat door ei-
gen gewicht uitvloeien naar de rand. Waar de 
ondergrond weinig weerstand biedt ontstaat een 
ijsstroom. De eroderende werking van ijs en 
meegevoerd puin doet een dalvorm ontstaan. 
Op plaatsen waar hard gesteente aanwezig is 
wordt aangrenzend zachter gesteente ook door 
erosie afgebroken. De aanwezige bergtoppen 
van nu zijn meestal op deze wijze gevormd. 
Enkele hebben een scherpe en hoekiger vorm 
gekregen, zoals bijvoorbeeld de Matterhorn en 
de bergtoppen die vanaf de Victor Emanuel hut 
waren te zien. 
 
Het Aostadal is van oorsprong een oud gletsjer-
dal, dat ijs en smeltwater afvoerde. Het Val Sa-
varanche, Val di Rhêmes en de overige dalen 
die alle uitmonden in het Aostadal zijn eveneens 
door gletsjers gevormd. Gezamenlijk transpor-
teerden ze het meegevoerde slib en stenen naar 
de Povlakte. 
 
Het gebied van Piemont ligt aan de zuidkant van 
de Alpen. Het klimaat is er warmer dan aan de 
noordzijde. Het smelten van ijs gaat sneller en 
de afbraak van gesteente verloopt eveneens 
sneller. Het resultaat daarvan is diep ingesne-
den dalen die dicht naast elkaar liggen en de 
zeer steile wanden die zo worden gevormd. Bij 
onze verblijfplaats in Pont waren bultrotsen te 
zien die duidelijk hun vorm hebben gekregen 
door de eroderende werking van het gletsjerijs. 
Tevens waren er plekken waar grondmoreneres-
ten waren achtergebleven, interessante plaatsen 
voor studie van de gevarieerde flora. 
 
Geraadpleegde literatuur: 
 

• Pannekoek, A.J. Algemene geologie 

• Beurlen, K. Geologie 

• Berendsen, H.J.A. De vorming van het land 

• Gea-uitgave 1984 Zwitserse Alpen 

• Bemelmans, J.L.H. Elseviers stenengids 
 
 
Gerrit Hutten
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Bijlage 2 Inventarisatie planten 
 
Verantwoording, literatuurlijst en routebeschrijving bij de plantenlijst door Annie Vos. 
  
De plantenlijst is als volgt tot stand gekomen. Als basis is de plantenlijst van de Gran Paradisoreis van 
2001, door mij destijds gemaakt, gebruikt. Van de plantensoorten die in het veld op habitus herkend zijn, 
zijn de namen genoteerd. Vaak wordt ter controle nog in het veld naar details gekeken om kenmerken te 
controleren. Bij twijfel wordt, wanneer daar tijd voor is, ter plekke gedetermineerd met behulp van Thom-
men’s Taschenatlas der Schweizer Flora, Blamey’s Bergflora van Europa e. d.. Bij twijfel wordt dat mate-
riaal meegenomen. Dezelfde avond wordt het meegenomen materiaal gedetermineerd met behulp van 
Flora Helvetica, Flora Italica, Blamey e. d. (zie lit.). Meestal kan aan het meegebrachte materiaal een 
naam gegeven worden. Blijkt er onvoldoende of slecht materiaal meegenomen te zijn, dan wordt er geen 
naam genoteerd, maar wordt later opnieuw materiaal verzameld om tot een verantwoorde determinatie te 
komen. 
 
Wanneer een plantensoort onder verschillende wetenschappelijke namen bekend is, wordt als volgt ge-
handeld: komt de soort ook in Nederland voor en geldt hier een andere naam (Heukels), dan is de plant 
opgenomen met de naam zoals die in de Flora Helvetica staat. De wetenschappelijke naam uit Heukels 
wordt dan als 2

e
 naam vermeld (achter de afkorting Hk.). De Nederlandse namen in de 2

e
 kolom komen 

uit Heukels of uit Lambinon, De Langhe e.a. (Flora van België, Luxemburg etc.). De niet-officiële Neder-
landse namen komen uit Blamey en staan dan tussen haakjes. 
 
De getallen in de datakolom geven de datum of de data aan waarop de soort is gezien. De letter h achter 
de data geeft aan dat de plant als herbariummateriaal/bewijsmateriaal is meegenomen door Ger van 
Zanen en in Nederland opnieuw is gedetermineerd of wegens tijdsgebrek zoals bij grassen pas later is 
gedetermineerd. 
Er is gekozen om elke dag die soorten te noteren, die een redelijke afspiegeling zijn van de vegetatie die 
op die excursiedag is waargenomen door verschillende deelnemers. Er is niet getracht om alle dagen alle 
soorten te noteren.  
De planten rondom het hotel op verschillende dagen door verscheidene groepsleden waargenomen zijn 
alle op dag 29 juni ondergebracht. Deze planten horen niet thuis bij de betreffende excursiedagen elders 
in het gebied en zouden anders een verkeerd beeld (kunnen) geven. 
Voorts is door de samensteller van de plantenlijst dankbaar gebruik gemaakt van het materiaal dat door 
anderen uit de groep meegenomen is, plantensoorten die over het hoofd zijn gezien.  
De plantenlijsten van Ger van Zanen en Rob Okker, Dirk Bais, Margriet Bekking en Annie Vos zijn ten-
slotte tot één geheel verwerkt. Om de gegevens overzichtelijk per soort te kunnen presenteren is bewust 
gekozen om de kolom met de “familienamen” niet op te nemen. Eerst volgt de plantenlijst met 504 soor-
ten. De orchideeënlijst (opgesteld door Atte van den Berg) met 12 soorten is in een aparte tabel, met een 
wat andere lay-out, ondergebracht. Totaal hebben we op 11 excursiedagen 503 planten genoteerd. 
 
Geraadpleegde literatuur 
 

1. Grey-Wilson, Chr. en M. Blamey. Bergflora van Europa. Baarn, 2003. 
2. Lambinon, De Langhe e.a.. Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg,  

Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden, 3e dr. Meisse, 1998. 
3. Lauber, Konrad en Gerhart Wagner. Flora Helvetica,  2e dr. Bern,1998. 
4. Lauber, Konrad en Gerhart Wagner. Bestimmungsschlüssel zur Flora Helvetica, 2

e
 dr. Bern, 

1998. 
5. Meijden, R. van der. Heukels’ Flora van Nederland, 23e dr. Groningen, 2005. 
6. Zangheri, Pietro. Flora Italica (deel I en II). CEDAM - casa-editrice dott. Antonio Milani, Padova, 

1976. 
7. Tutin, T.G. e.a.. Flora Europaea (vol. 1 t/m 6). Cambridge University Press, 1976.   
8. Thommen, E. & A. Becherer. Taschenatlas der Schweizer Flora, 7e auflage. Birkhäuser Verlag,  

Basel (Boston, Berlin), 1993. 
9. Aeschimann, D. e.a.. Flora Alpina (Band I , II en III). Haupt Verlag, Bern, 2004. 
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Geraadpleegde literatuur Orchideeën (Atte van den Berg) 
 
De namen zijn volgens Kompendium der Europäischen Orchideen van C.A.J. Kreutz. Dit is momenteel 
het beste boek v.w.b. de naamgeving. De naamgeving in Baumann, Künkele en Lorenz komt hiermee 
overeen. Onder synoniemen staat de naam volgens Delforge. Deze werd meestal tijdens de wandelingen 
gebruikt. 
 

1. Kreutz, C.A.J. Kompendium der Europäischen Orchideen. Kerkrade, 2004 
2. Baumann, H., Künkele, S. & Lorenz, R. Die Orchideen Europas. Ulm, 2006 
3. Delforge, P. Guide des Orchidées d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. 

Delachaux et Niestlé S.A. Lausanne, 2001. 
 
Routebeschrijvingen 
 
Een korte routebeschrijving is toegevoegd, zodat bij een eventuele volgende reis een meer gericht ge-
bruik van de plantenlijst mogelijk is. 
 

29 juni namiddag: omgeving hotel en camping in Pont. 

30 juni per bus naar en excursie van Fenille tot Bois de Clin en met de bus terug. 

1 juli vanaf hotel langs de Torrent (= beek) Savara in het Vallone di Salva naar Alpage du 
Grand-Etret en verder richting gletsjer (wandeling 2) en terug. 

2 juli met bus naar Aosta. 

2a juli Annie naar Vittorio Emanuele II hut. 

3 juli vanaf hotel westwaarts omhoog door het Bois de l’Arolley naar het Croix de l’Arolley, daar-
na naar het Piano del Nivolet en terug. 

4 juli Val di Rhêmes: met busjes naar en excursie van Chanavey tot Chaudanne, de brug over 
en terug via Bruil naar Chanavey; met busjes terug. 

5 juli met de bus naar en excursie van Eaux Rousses, via Bien, over de brug door Crêton naar 
Degioz, ten oosten van Degioz naar Nex en Tignet, naar waterval bij Tignet en via Bien 
over de weg naar Maisonnasse naar Eaux Rousses, en met de bus terug. 

6 juli vrije dag; met kleine groep per bus naar P-plek Dèsot Pravioudamon (vermoedelijk = Pra-
vieux) bij Terré: wandeling 10 a naar Refugio Chabod en teruglopend naar hotel. 

7 juli vanaf hotel wandeling 4, excursie noordwest van Pont - door de tunnel - naar Meyes 
Desot, daarna stukje wandeling 6a tot ± 2400 m. en terug lopend naar hotel. 

8 juli bij Cogne: botanische tuin in Valnontey en daarna wandeling langs de Torrent Valnontey 
tot Cogne. 

8a juli kabelbaantocht in Cogne door Annie en Gay. 

9 juli met de bus naar en excursie van Degioz: wandeling 8/8b via het gehucht Vers le Bois 
omhoog door het Bois de Crottes tot aan het Royal de Chasse Orvieille (Reale Casa di 
Caccia di Orvieille, voormalig koninklijk jachthuis) en afdalend via wandeling 2/8c (sentiero 
natura) naar Eaux Rousses en met de bus terug. 

10 juli vanaf hotel over de brug: excursie, wandeling 1 naar de hut Vittorio Emanuele II en terug. 

11 juli vanaf hotel excursie langs de Torrent Savara daarna wandeling 2a Grand Collet tot koffie-
stop. 

11a juli vervolg van 11 juli vanaf de koffiestop tot Alpage di Selva op 2364 m., eetpauze; tot uit-
zichtspunt en drinkpauze op ± 2750 m.; tot de Grand Collet pas op 2832 m. door kleine 
groep (Maaike, Gay en Annie) en terug.  
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Plantenlijst: Annie Vos en Ger van Zanen 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Dagen 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 5 

Achillea erba-rotta ssp. moschata (Muskus duizendblad) 1h,2a,3h,7,9h,10,11 

Achillea millefolium Duizendblad 30,4,11 

Achillea nana (Dwergduizendblad) 30,1,6,10 

Acinos alpinus (Alpensteentijm) 29,30,3,4,5,7,9,11 

Acinos arvensis Kleine steentijm 30 

Aconitum napellus Blauwe monnikskap 1,7 

Aconitum vulparia Gele monnikskap 30,7,9 

Adenostyles alliariae (Grijze klierstijl) 1,2a,4,9 

Adenostyles cf. alliariae (Grijze klierstijl) 1 

Adenostyles leucophylla   6,11 

Agrostis capillaris Gewoon struisgras 9h 

Ajuga pyramidalis Piramidezenegroen 30,3,4,7,9 

Alcehmilla conjuncta agg.→ glacialis   3h 

Alchemilla alpina (Alpenvrouwenmantel) 7,9 

Alchemilla alpina agg.→ saxatilis (Alpenvrouwenmantel) 3h 

Alchemilla alpina agg.→ alpina (Alpenvrouwenmantel) 11h 

Alchemilla pentaphyllea   6,11 

Alchemilla spec. Vrouwenmantel 30,1,2a,3,4 

Allium schoenoprasum Bieslook 29,30,3,7h 

Alnus glutinosa Zwarte els 30 

Alnus viridis (Groene els) 30,1 

Anchusa officinalis Gewone ossentong 8 

Androsace carnea   2a 

Androsace obtusifolia (Stompbladig mansschild) 1 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel 29 

Antennaria dioica Rozenkransje 30,1,2a,3,7,10,11 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 1,9 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 1,30 

Antyllis vulneraria s.l.
1
 (Alpenwondklaver) 30,4,7 

Antyllis vulneraria ssp. valesiaca   30,1,2a,3,4,6,7,9,10,11 

Aquilegia alpina (Alpenakelei) 4,9 

Arabis glabra Torenkruid 30 

Arabis hirsuta s.lat. Ruige scheefkelk 7 

Arctium lappa Grote klit 5 

Armeria arenaria Schijnweegbree 29,30,1,3 

Arnica montana Valkruid 29,30,3,11 

Arrhenatherum elatius Glanshaver 5 

Artemisia absinthium Absintalsem 30,4,9,10,11 

Artemisia campestris (Hk. ssp. camp.) Wilde averuit 30,5 

                                                           
1
 Anthylllis, met op dag 7 bleekgele bloemen 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Dagen 

Artemisia umbelliformis   8a 

Artemisia vulgaris Bijvoet 30 

Asperugo procumbens Scherpkruid 30,5 

Asperula aristata   3h,7,9 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel 4,9 

Asplenium ruta-muraria Muurvaren 2 

Asplenium septentrionale Noordse streepvaren 29,3,9h 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 30,4,9,11 

Aster alpinus (Alpenaster) 30,7,10,11 

Astragalus alpinus (Alpenhokjespeul) 7 

Astragalus leontinus (Tiroler Tragant) 7 

Astragalus monspessulanus   4 

Astragalus onobrychis (Esparsetten-Tragant) 30h 

Astragalus penduliflorus (Knikkende hokjespeul) 30,3h,9h,10,11 

Astrantia minor (Kleine astrantia) 29,30,1,2a,3,4,9,10,11 

Athyrium distentifolium   1 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 30,3,5,9 

Avenella flexuosa (Deschampsia f.) Bochtige smele 5h 

Bartsia alpina (Alpenhelm) 29,30,1,3,4,11 

Berberis vulgaris Zuurbes 30,3,4,9 

Betula pendula Ruwe berk 30 

Betula pubescens Zachte berk 5 

Biscutella laevigata Brilkruid 30,1,2a,3,4,10,11 

Botrychium lunaria Maanvaren 29,30,1,3,7,9,10,11 

Briza media Bevertjes 29,30,4,5,7,10 

Bromus benekenii   7h 

Bromus erectus ssp. erectus Bergdravik 9h 

Bromus inermis Kweekdravik  5h 

Bupleurum cf. rotundifolium Doorwas 30 

Bupleurum ranunculoides ssp.caricinum   5h,7,9h,10,11 

Bupleurum stellatum   29,30,1,2a,3,7,10,11 

Calamagrostis canescens Hennegras 30,9 

Campanula barbata (Baardklokje) 29,3,5,8,9,10,11 

Campanula cf. rapunculoides Akkerklokje 30 

Campanula glomerata Kluwenklokje 30,4,5 

Campanula patula Weideklokje 11h 

Campanula rapunculoides Akkerklokje 9 

Campanula rhomboidalis Bergklokje 29,30,4,5,11 

Campanula rotundifolia Grasklokje 30,4,10 

Campanula scheuchzeri (Scheuchzer's klokje) 7,11h 

Campanula spicata (Aarklokje) 30,3,9,11 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje 9,4 

Cardamine hirsuta Kleine veldkers 3h 
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Cardamine impatiens Springzaadveldkers 3h 

Cardamine resedifolia (Resedabladige veldkers) 1h,2a,10,11 

Carduus defloratus (Alpendistel) 4,5,7,9,11 

Carduus personata (Gemaskerde distel) 30,4 

Carex atrata ssp. aterrima   1h,3,4 

Carex atrata ssp. atrata   29 

Carex brachystachys 
2
   1 

Carex caryophyllea Voorjaarszegge 5h 

Carex curta Zompzegge 6 

Carex curvula (Krumm-Segge) 2a 

Carex demissa(Hk. C.oederi ssp.oedocarpa) Geelgroene zegge 29 

Carex elata Stijve zegge 4h 

Carex ferruginea (Roestzegge)  30 

Carex flacca Zeegroene zegge 4 

Carex flava  Gele zegge 29,3 

Carex foetida   1h,9h 

Carex frigida (Koudminnende zegge) 3 

Carex leersii (Hk. C. divulsa) Groene bermzegge 30h 

Carex nigra Zwarte zegge 29,30,3 

Carex ornithopoda Vogelpootzegge 29,1h,3,4,9 

Carex ornithopodioides   3 

Carex ovalis Hazenzegge 29,1h,11 

Carex pairae (Hk. C. muricata) Dichte bermzegge 5h,9h 

Carex pallescens Bleke zegge 29,30,3,5h 

Carex panicea Blauwe zegge 29,30 

Carex paniculata Pluimzegge 5h,9 

Carex sempervirens (Altijdgroene zegge) 29,30h,1,2a,3,7,10 

Carlina acaulis (Zilverdistel) 7 

Carum carvi Karwij 29,4,5h,9,11 

Castanea sativa Tamme kastanje 8 

Catabrosa aquatica Watergras 5h 

Caucalis platycarpos Caucalis 5h 

Centaurea montana Bergcentaurie 5,9 

Centaurea nervosa  (Geveerde centaurie) 6,9,10,11 

Centaurea scabiosa Grote centaurie 9 

Cerastium arvense Akkerhoornbloem 30,3,4,11 

Chaerophyllum hirsutum agg.→ villarsii   9 

Chaerophyllum villarsii (Villars' ribzaad) 3,4,5,9 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 30 

Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik 30,7,11 

Cicerbita (= Mulegedium) alpina (Alpenmelksla) 4,9 

Cicerbita plumieri   8h 

                                                           
2
 volgens Flora Alpina niet in Aosta. Determinatie is toch vrijwel zeker 
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Cicuta virosa Waterscheerling 5 

Cirsium eriophorum Wollige distel 29,4,5,7,9 

Cirsium spinosissimum (Alpenvederdistel) 1,7,9 

Clematis alpina (Alpenclematis) 29,30,5,9 

Cotoneaster horizontalis Vlakke dwergmispel 4 

Cotoneaster tomentosa (Viltige dwergmispel) 3 

Crepis aurea (Gold-Pippau; Goudbloemstreepzaad) 29,30,3,4,7,9,11 

Crepis conyzifolia (Alantbladig streepzaad) 29,4 

Cryptogramma crispa Gekroesde rolvaren 11 

Cuscuta europaea Groot warkruid 5 

Cynoglossum officinale Veldhondstong 7 

Cystopteris fragilis Blaasvaren 29,30,3,4h,5,9 

Cystopteris montana (Bergblaasvaren) 3,9 

Dactylis glomerata Kropaar 30,4 

Daphne mezereum Rood peperboompje 3,9 

Deschampsia caespitosa Ruwe smele 30,4 

Deschampsia flexuosa Bochtige smele 5h 

Descurainia sophia Sophiekruid 5 

Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer 30,3,4,7,10 

Dianthus carthusianorum (cf.: tengere vorm) Kartuizer anjer 1 

Dianthus carthusianorum ssp. carth. Kartuizer anjer 30h,5 

Dianthus pontederae    30 

Dianthus sylvestris (Wilde tuinanjer) 30,3,5h,9 

Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid 30 

Doronicum grandiflorum (Grootbl. voorjaarszonnebloem) 1,3,9 

Dryas octopetala (Achtster; Zilverwortel) 5,9 

Dryopteris affinis (Hk. D. pseudomas) Geschubde mannetjesvaren 6,9 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1,9h 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 30,3,4,5,9 

Echium vulgare Slangenkruid 30,4,5,10 

Elyna myosuroides   7h 

Epilobium angustifolium(Hk. = Cham. a) Wilgenroosje 5 

Epilobium fleischeri (Fleischers wilgeroosje) 29,30,11 

Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart 5 

Erigeron acer ssp. acer Scherpe fijnstraal 30,5 

Erigeron alpinus (Alpenfijnstraal) 30,9,11h 

Erigeron uniflorus (Eenhoofdige fijnstraal) 7,10 

Eriophorum angustifolium Veenpluis 3 

Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras 11 

Erysimum rhaeticum (Zwitserse steenraket) 30,1,2a,3,7,11 

Eritrichium nanum (Alpenkoninkje) 10 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk 30,1,4,11 

Euphrasia hirtella (Wollige ogentroost)  30h,5 
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Euphrasia stricta Stijve ogentroost 29,7,11 

Festuca cf. arundinacea   30 

Festuca cf. rubra   5h 

Festuca halleri   10h 

Festuca ovina (Hk. met ondersoorten) Schapengras 5h 

Festuca pratensis Beemdlangbloem 5h 

Festuca valesiaca Walliser zwenkgras 5h 

Fragaria vesca Bosaardbei 30,4,5,9 

Fraxinus excelsoir Es 30 

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel 9 

Galeopsis ladanum Brede raai 29,6,7 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 5 

Galium cf. rubrum    7h 

Galium spec.    11 

Galium verum Geel walstro 7 

Gentiana acaulis (Breedbladige gentiaan) 5 

Gentiana asclepiadea (Zijdeplantgentiaan) 7 

Gentiana bavarica (Beierse gentiaan) 7 

Gentiana campestris Veldgentiaan 29,30h,4,5,7,9,10,11 

Gentiana nivalis (Sneeuwgentiaan) 29,7,9,11h 

Gentiana punctata (Gestippelde gentiaan) 29,9 

Gentiana ramosa   29 

Gentiana verna (Voorjaarsgentiaan) 1,2a,7,9,10,11 

Gentiana verna forma alba (Witte voorjaarsgentiaan) 11 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek 29 

Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek 30 

Geranium phaeum ssp. lividum   4,5,9 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek 4,5 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 30,5,9 

Geranium rivulare   1,2a,3,7,9h,10 

Geranium robertianum Robertskruid 30,5,9 

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek 30,1,2a,3,4,5,7,8,9 

Geum montanum (Bergnagelkruid) 30,1,2a,3,4,7,9,10 

Geum reptans (Kruipend bergnagelkruid) 1 

Geum rivale Knikkend nagelkruid 30,4,5,9 

Geum urbanum Geel nagelkruid 30 

Glechoma hederacea Hondsdraf 29 

Gymnocarpium cf. dryopteris   9 

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 3,7 

Gypsophila repens (Kruipend gipskruid) 30 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 29,30,3,4,5,7,9 

Helictotrichon versicolor (Bonte veldhaver) 10h 

Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw 30 
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Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 30 

Heracleum sphondylium ssp.elegans   5h 

Hesperis matronalis Damastbloem 5 

Hieracium cf. murorum   5 

Hieracium alpinum (Alpenhavikskruid) 2a,3h,7,10 

Hieracium amplexicaule Stengelomvattend havikskruid 4h 

Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid 4 

Hieracium caespitosum Weidehavikskruid 30 

Hieracium glanduliferum   3h 

Hieracium lactucella Spits havikskruid  7 

Hieracium murorum Muurhavikskruid 30,3,4,9,10 

Hieracium piliferum   7 

Hieracium pilosella Muizenoor 29,30,5,11h 

Hieracium staticifolium (Engelsgrasbladig muizenoor) 30,3,4,5,7,11 

Hieracium villosum (Viltig havikskruid) 9 

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 3,4,7 

Homogyne alpina (Alpenlattich) 1,2a,3,7,8a,9,11 

Hugueninia tanacetifolia   1h,4,7 

Hyoscyamus niger Bilzekruid 5 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 5 

Hypericum richeri   30 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 30 

Juncus articulatus Zomprus 11h 

Juncus jacquinii (Jacquin's rus) 7,10h,11h 

Juncus monanthos   29,1h,2,3,7,9,10 

Juncus tenuis Tengere rus 29,3,5,7h,10 

Juncus trifidus (Driedelige rus) 1,2a,3h,4h,7,10h 

Juniperus communis  Jeneverbes 30 

Juniperus communis ssp. nana (Dwergjeneverbes) 29,30,1,11 

Knautia dipsacifolia Bergknautia 30,4,5,9 

Lactuca perennis Blauwe sla 5,9 

Lactuca serriola Kompassla 1 

Lamium galeobdolon ssp.flavidum (Bleekgele dovenetel) 5h 

Larix decidua Europese lork 30,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Laserpitium halleri (Haller's laserkruid) 29,30,2a,3,4,5,9,11 

Laserpitium latifolium Breed laserkruid 5,9 

Laserpitium siler (Berglaserkruid) 4,9 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus 30,3h,4,5,9 

Lathyrus sylvestris Boslathyrus 8 

Leontopodium alpinum (Edelweiss) 7 

Leucanthemopsis alpina s. str. (Alpenmargriet) 2a,10,11 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet 30,4,5,9 

Ligusticum mutellina (Alpen-Liebstock) 29 
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Lilium martagon Turkse lelie 29,30,1,4,5,7,9 

Linaria alpina (Alpenleeuwenbekje) 1,2a,10 

Linaria alpina ssp.alpina (Alpenleeuwenbekje) 10 

Linum alpinum   2a,7 

Linum catharticum Geelhartje 9 

Loiseleuria procumbens (Kruipend rotsroosje) 3,9 

Lonicera alpigena (Alpenkamperfoelie) 30,9 

Lonicera caerulea (Blauwe kamperfoelie) 3 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 5 

Lotus alpinus   3h 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver 30,5,11 

Lotus corniculatus ssp. delortii   1,7h,9h 

Lupinus polyphyllus Gewone lupine 4 

Luzula alpinopilosa (Bruine veldbies) 3,9h 

Luzula campestris Gewone veldbies 30 

Luzula lutea (Gele veldbies) 1h,2a,3,9h 

Luzula luzulina   4h,9h 

Luzula luzuloides Witte veldbies 8 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies 30,1,3h,5h,9h 

Luzula nivea (Sneeuwwitte veldbies) 30,5,8,9 

Luzula spicata   2a,9,11 

Luzula sudetica (Sudeten-veldbies) 11h 

Luzula sylvatica s.str. Grote veldbies 9h 

Maianthemum bifolium Dalkruid 9 

Matricaria discoidea Schijfkamille 7 

Medicago lupulina Hopklaver 30 

Melampyrum pratense Hengel 30,9 

Melampyrum sylvaticum (Boshengel) 29,3,9 

Melica nutans Knikkend parelgras 5,9 

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 5 

Minuartia mutabilis   7h 

Minuartia recurva   2a,6,10,11 

Minuartia rubra   30,3h 

Minuartia sedoides (Dwergveldmuur) 1,2a,4,7,10,11 

Minuartia verna (Voorjaarsveldmuur) 29,30,1,9h 

Moneses uniflora Eenbloemig wintergroen 5,9 

Myosotis alpestris (Alpenvergeet-mij-nietje) 1h 

Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje 10 

Nardus stricta Borstelgras 29,30,3,11 

Nasturtium officinale Witte waterkers 4 

Onobrychis montana   4h, 

Onobrychis viciifolia Esparcette 30,4,5,9 

Origanum vulgare Wilde marjolein 30 
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Orobanche cf. teucrii Gamanderbremraap 7 

Orobanche purpurea Blauwe bremraap 5 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 9 

Oxyria digyna (Alpenzuurkruid) 6,11 

Oxytropis campestris ssp.campestris Alpenspitskiel/Beemdvlaggewikke) 4h,7h 

Oxytropis halleri ssp. velutina (Haller's Spitzkiel) 7 

Paradisea liliastrum (Paradijslelie) 29,3 

Parnassia palustris Parnassia 2,7,10,11 

Pedicularis kerneri   10,11 

Pedicularis rostrato-spicata (Aarkartelblad) 30,1h,2a,3h,7,9,10,11 

Pedicularis rostrato-spicata forma alba (Wit kranskartelblad) 10 

Pedicularis verticillata
3
 (Kranskartelblad) 1,2a,3,4,7,10h,11 

Pedicularis verticillata forma rosa (Roze kranskartelblad) 1 

Peucedanum ostruthium Meesterwortel 30,1,3,4,5,10,11 

Phleum alpinum (Alpendoddegras) 30,1,9 

Phleum hirsutum (Behaard doddegras) 30h,1,3,4,5,9 

Phleum phleoides Kalkdoddengras 8h 

Phleum pratense agg. Timoteegras 1 

Phleum pratense s.str. Timoteegras 4 

Phyteuma betonicifolium (Grote rapunzel) 29,30,5,7,9,10,11 

Phyteuma globulariifolium 
ssp.pedemontanum   10 

Phyteuma hemisphaericum (Grasrapunzel) 2a,3,5,10h,11 

Phyteuma nigrum Zwartblauwe rapunzel 29,30,9 

Phyteuma orbiculare (Bolrapunzel) 29,3,4,5,9,10,11 

Phyteuma ovatum (Haller's rapunzel) 30,4,7 

Phyteuma scorzonerifolium   30 

Picea abies Fijnspar 30 

Pimpinella major Grote bevernel 30,5 

Pinguicula alpina  (Alpenvetblad) 1 

Pinguicula leptoceras (Dunsporig vetblad)  9,10h 

Pinguicula vulgaris Vetblad 29,2a,3h,5,7,11 

Pinus cembra (Arve) 30,1 

Pinus monticola   2 

Pinus mugo ssp. uncinata Bergden 3 

Pinus sylvestris Grove den 30 

Plantago alpina (Alpenweegbree) 29,2a,3,5,6,7,11 

Plantago major Grote weegbree 30,3 

Plantago maritima Zeeweegbree 30,1,2a,6,7,9,10,11 

Plantago media Ruige weegbree 30,3,4,5,9 

Poa alpina (forma vivipara) (Alpenbeemdgras, vivipare vorm) 3 

Poa bulbosa Knolbeemdgras 3 

                                                           
3
 op dag 10 een expl. met krans van 3 en ook met krans van 4 
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Poa compressa Plat beemdgras 5h 

Poa nemoralis Schaduwgras 30,4 

Poa pratenis Veldbeemdgras 5h 

Polygala alpestris (Bergvleugeltjesbloem) 4h 

Polygala alpina (Alpenvleugeltjesbloem) 9 

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 29,9 

Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel 5 

Polygonum alpinum (Alpenduizendknoop) 29,3h 

Polygonum bistorta Adderwortel 30,3,4 

Polygonum viviparum (Levendbarende duizendknoop) 30,3,4 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren 30,5,9 

Polystichum lonchitis Lansvaren 1,3,4,7,9 

Populus tremula Ratelpopulier 30 

Potentilla argentea Viltganzerik 1,5 

Potentilla aurea (Gouden ganzerik) 10 

Potentilla grandiflora (Grootbloemige ganzerik) 30,3,11 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid 4,9 

Potentilla rupestris Rotsganzerik 30,3,7h 

Potentilla tabernaemontani Voorjaarsganzerik 3h 

Primula farinosa (Melige sleutelbloem) 3,7 

Primula latifolia (Stinkende sleutelbloem) 1,2,3h 

Primula pedemontana   29,1,3,6,7,10,11 

Primula veris Gulden sleutelbloem 5,9 

Prunella vulgaris Gewone brunel 30,4,5 

Prunus avium Zoete kers 30 

Pulmonaria spec.   9 (uitgebloeid) 

Pulsatilla alpina cf. ssp. alpina (Witte alpenanemoon) 29,1,2,3,5,9,10 

Pulsatilla cf. alpina (fr)   1 

Pulsatilla halleri   7 

Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid 7 

Pyrola minor Klein wintergroen 30 

Pyrola rotundifolia Rond wintergroen 5 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 30,4,9 

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 9 

Ranunculus glacialis (Gletsjerranonkel) 3,6,11 

Ranunculus kuepferi (= R. pyrenaeus)   2a 

Ranunculus platanifolius   4,9 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 9 

Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar 30,4,9 

Rhodiola rosea (Rozenkruid) 30,1,3h,7,9,11 

Rhododendron ferrugineum (Roestbladig alpenroosje) 30,1,2a,3,9 

Ribes alpinum Alpenbes 30,4 

Rorippa sylvestris Akkerkers 30 
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Rosa canina Hondsroos 30 

Rubus idaeus Framboos 30,3,4 

Rumes thyrsiflorus Geoorde zuring 3h 

Rumex alpestris (Bergzuring)  9 

Rumex alpinus (Alpenzuring) 30,4,5,7,9 

Rumex nivalis (Sneeuwzuring) 1h,7,11 

Rumex scutatus Spaanse zuring 30,1,5,10 

Sagina saginoides (Alpenvetmuur) 1 

Salix alba Schietwilg 30 

Salix caprea Boswilg 30 

Salix fragilis Kraakwilg 30 

Salix herbacea (Kruidwilg) 1,3,10,11 

Salix pentandra Laurierwilg 3 

Salix repens Kruipwilg 3,10,11 

Salix triandra Amandelwilg 30 

Salvia pratensis Veldsalie 5,9 

Sambucus nigra Gewone vlier 30,2 

Sambucus racemosa Trosvlier 30,4,5 

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 5,7,9 

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel 30,4 

Saponaria ocymoides (Rotszeepkruid) 30,3,4,5,7,9 

Saxifraga aizoides (Beeksteenbreek) 4,5,11 

Saxifraga androsacea (Mannschild steenbreek) 11 

Saxifraga aspera (Ruwe steenbreek) 30,3h,5,6,7,9,11 

Saxifraga bryoides (Mossteenbreek) 1h,6,9h,10,11 

Saxifraga cuneifolia (Wigbladige steenbreek) 4h,9h 

Saxifraga exerata ssp. moschata  (Muskussteenbreek) 2a,7h,8a,9h,10,11 

Saxifraga oppositifolia (Zuiltjessteenbreek) 1 

Saxifraga paniculata (Pluimsteenbreek) 29,30,2,4,7,9 

Saxifraga stellaris (Sterbloemige steenbreek) 2a,3,10h,11 

Saxifraga tridactylites Kandelaartje 30h,1 

Scabiosa columbaria Duifkruid 30,7 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 30 

Scutellaria alpina (Alpenglidkruid) 2a,4,7,8h,9,11 

Sedum acre Muurpeper 30 

Sedum alpestre (Alpenmuurpeper) 11 

Sedum atratum (Donker vetkruid) 7h 

Sedum dasyphyllum Dik vetkruid 30,4,5h,9 

Sedum sexangulare Zacht vetkruid 3h 

Selaginella helvetica Zwitsers mosvarentje 2a,5,9h 

Selaginella selaginoides (Stekelige mosvaren) 5 

Sempervivum arachnoideum (Spinnenwebhuislook) 30 

Sempervivum grandiflorum (Grootbloemige huislook) 29,30,8 
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Sempervivum montanum (Berghuislook) 30,10 

Sempervivum tectorum Donderblad 30 

Senecio doronicum (Gemzekruiskruid) 30,1,2a,3,4,7,10,11 

Senecio halleri (Eenhoofdig kruiskruid) 6,10 

Senecio incanus ssp. incanus (Grijs kruiskruid) 6,10 

Sibbaldia procumbens   29,10,11 

Silene acaulis (Stengelloze silene) 1, 3,10,11 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem 30,1,5,10 

Silene flos-jovis (Jupiterssilene) 5 

Silene nutans Nachtsilene 29,30,2,4,5,9 

Silene pratensis (Hk. S. latifolia) Avondkoekoeksbloem 4 

Silene rupestris (Rotssilene) 29,30,1,3,5,9,11 

Silene vallesia (Walliser silene) 6,7h 

Silene vulgaris Blaassilene 30,5 

Soldanella spec.   3 (uitgebloeid) 

Solidago virgaurea Echte guldenroede 30,9,11 

Sorbus aria Meelbes 30 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 30 

Spergularia rubra Rode schijnspurrie 4 

Stachys recta Bergandoorn 30,3,7,9,11 

Stellaria media Vogelmuur 5 

Stellaria nemorum Bosmuur 29,4 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel 4 

Taraxacum officinale Paardenbloem 10 

Thalictrum aquilegiifolium Akeleiruit 29,30,3,4,5,9 

Thalictrum minus Kleine ruit 3,9 

Thalictrum minus ssp. minus Kleine ruit 3 

Thesium alpinum Alpenbergvlas 29,30,1,2a,3,5,9,10,11 

Thesium pyrenaicum Weidebergvlas 3 

Thymus praecox Kruiptijm 3h,4 

Thymus pulegioides Grote tijm 4,5,11 

Tilia platyphyllos Zomerlinde 2 (470 jaar oud) 

Tofieldia calyculata (Bieslelie) 3,4,5,7,11 

Tragopogon pratensis s.l.   4,5 

Tragopogon pratensis ssp.pratensis Gele morgenster 9 

Trichophorum pumilum   2a,3h,7 

Trifolium alpestre Alpenklaver 30h,9h 

Trifolium alpinum (Alpenklaver) 29,30,1,2,3,5,11 

Trifolium arvense Hazenpootje 30 

Trifolium aureum Akkerklaver 30h,7h 

Trifolium badium (Bruine klaver) 30,3,4,5,9 

Trifolium montanum Bergklaver 30,3,4,5,9,11 

Trifolium pallescens   6,7h,9,11 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Dagen 

Trifolium pratense Rode klaver 30 

Trifolium repens Witte klaver 30 

Triglochin palustris Moeraszoutgras 7 

Trollius europaeus (Trollius) 30,1,4,5,9,11 

Turritis glabra (Hk. Arabis glabra) Torenkruid 30,4 

Urtica dioica Grote brandnetel 11 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 3 

Vaccinium uliginosum Rijsbes 3 

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes 1h,3,9,10 

Valeriana celtica ssp. celtica
4
 (Keltische valeriaan) 2a,3,10 

Valeriana officinalis Echte valeriaan 30,4 

Valeriana tripteris (Driedelige valeriaan) 1h,2a,3,4,7,9 

Veratrum album s.l. (Dodenwaad) 29,30,1,5,9 

Veratrum album ssp. lobelianum (Dodenwaad) met groene bloemen 30,3,4 

Verbascum densiflorum Stalkaars 30 

Verbascum phlomoides Keizerskaars 7,9 

Verbascum pulverulentum Vlokkige toorts 5 

Veronica alpina (Alpenereprijs) 1,6,10 

Veronica austriaca   5 

Veronica beccabunga Beekpunge 30 

Veronica bellidioides (Rozetereprijs) 8a 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 30,4,9h 

Veronica fruticans (Rotsereprijs) 29,30,1,2,3, 9 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 30,5,7,9 

Veronica spicata Aarereprijs 30 

Veronica teucrium Brede ereprijs 5 

Veronica urticifolia (Netelereprijs) 5,9 

Vicia cracca Vogelwikke 30,4,5 

Vicia onobrychioides   8h 

Vicia sepium Heggenwikke 30,4,5 

Vincetoxicum hirundinaria Engbloem 30,7 

Viola biflora (Tweebloemig viooltje) 1,2a,3,9 

Viola calcarata (Langsporig viooltje) 30,1,2,10 

Viola canina Hondsviooltje 1,6 

Viola palustris Moerasviooltje 3 

Viola riviniana Bleeksporig viooltje 3 

Viola tricolor Driekleurig viooltje 5h 

                                                           
4
 volgens Flora Alpina betreft het deze ondersoort 
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Orchideeënlijst: Atte van den Berg 
 

 
 Wetenschappelijke naam 
  (synoniem) 
  Nederlandse naam 2
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1 Chamorchis alpina 
 Dwergorchis 

                1   2   

2 Coeloglossum viride 
 Groene nachtorchis 

  3 3 3       3   2 2   

3 Corallorhiza trifida 
 Koraalwortel 

                  1     

4 Epipactis cf atrorubens 
 Bruinrode wespenorchis 

                  1     

5 Gymnadenia conopsea 
 Grote muggenorchis 

1 3 3 1 3 3   3   3   3 

6 
Pseudorchis albida 
 (syn. Leucorchis albida) 
 Witte muggenorchis 

  3 3 2           2   1 

7 Listera ovata 
 Grote keverorchis 

1         1 1     1     

8 Orchis mascula 
 Mannetjesorchis 

            1           

9 Orchis militaris 
 Soldaatje 

1                       

10 Orchis ustulata 
 Aangebrande orchis 

            1           

11 
Nigritella nigra ssp rhellicani 
 (syn. Nigritella nigra) 
 Zwarte vanille orchis 

  3 3         3   3 3 3 

12 N. nigra rhell. X G. conopsea                       1 

 
Legenda 
 

1 1 – 5 exemplaren 

2 6 – 20 exemplaren 

3 > 20 exemplaren 
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Bijlage 3 Inventarisatie paddenstoelen 
 

De indeling van de lijst is in grote lijnen gelijk aan die welke door Ger van Zanen is opgesteld voor de 
reizen naar Val Sinestra en Schiertsen en die door mij is gebruikt voor de K.N.N.V.-reizen naar de Lube-
ron, Waltensburg, Jena en het Lechtal. 
 
Soortnamen 
 
Zowel de wetenschappelijke naam als de Nederlandse naam zijn grotendeels ontleend aan het Overzicht 
van de paddestoelen in Nederland (1). Bovendien staat bij de Nederlandse naam het codenummer, waar-
onder de soort geregistreerd staat. Staat de soort in de Rode Lijst (2) dan is dit eveneens vermeld. 
 
Over de volledigheid en de  betrouwbaarheid 
 
Daar paddenstoelen gedurende het gehele jaar kunnen voorkomen en enkele soorten zelfs meerjarig 
zijn, zal het duidelijk zijn dat een volledige inventarisatie gedurende een korte reis niet mogelijk is. 
De meeste determinaties zijn velddeterminaties, d.w.z. de naam is op grond van de ervaring van Ger van 
Zanen en mij op paddenstoelengebied toegekend; andere determinaties zijn macroscopisch gedaan met 
behulp van Mushrooms and Toadstools of Britain en Europe (3) en Pareys Buch der Pilze (4). Van een 
enkele kritische soort is de definitieve determinatie thuis gedaan. 
 
Ik wil Ger van Zanen bedanken voor zijn hulp bij het op naam brengen van de diverse soorten en natuur-
lijk ook de deelnemers die mij op de hoogte stelden van hun diverse vondsten. 
 
Literatuur 
 
De nummers 1 t/m 4 zijn hierboven aangehaald 
 

1. Arnolds, E., Th.W. Kuyper & M.E.Noordeloos. Overzicht van de paddestoelen in Nederland.  
Ned. Myc. Ver., Wijster,1995. 

2. Arnolds, E.J.M. & G.van Ommering. Bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland. Rap-
port IKC Natuurbeheer nr 24, Wageningen 1996. 

3. Courtecuisse, Régis & Bernard Duhem. Mushroom and Toadstools of Britain and Europe. Ver-
taling van Guide des Champignons de France et Europe. Lausanne, 1994. 

4. Bon, Marcel. Pareys Buch der Pilze. Hamburg und Berlin, 1988. 
5. Ellis, M.B. & J.P. Ellis. Microfungi on land plants. London & Sydney, 1985. 

 
Rode-lijst-codes 
. 

EB ernstig bedreigd 

BE bedreigd 

KW kwetsbaar 

GE gevoelig 

 
Enkele opmerkingen 
 
cf bij de naam betekent dat we niet 100% zeker zijn van de naam. 
s.l. (sensu lato) houdt in dat er onder deze naam nog andere soorten beschreven kunnen zijn. 
 
Wijhe, 30 augustus 2008. 
 
Atte van den Berg.
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 Agaricales - Plaatjeszwammen 
(incl. Boleten)              

1 Agrocybe praecox (Pers.;Fr.) Fay. 
 Vroege leemhoed 002.09.0 

          x   

2 Conocybe cf antipus 
 Boorvoetbreeksteeltje 025.03.0 KW 

   x          

3 Cortinarius cf croceus (Schaeff.) Fr. 
 Geelplaatgordijnzwam 038.06.0 

      x       

4 Inocybe rimosa (Bull.:Fr.) Kumm. 
 Geelbruine spleetvezelkop 064.33.9 

          x   

5 Lentinus lepideus (Fr.:Fr.) Fr. 
 Schubbige taaiplaat 072.03.0 KW 

          x   

6 Leucopaxillus candidus (Bres.) Singer 
 (niet uit Nederland bekend) 

          x   

7 
Leucopaxillus cf tricolor 
 Geen Ned.naam 078040 
 Voorkomen in Nederland onzeker 

       x      

8 Macrolepiota rachodes (Vitt.) Sing. 
 Knolparasolzwam 082.07.0 

  x           

9 Omphalina griseopallida (Desm.:Fr.) Quél. 
 Bleekgrijs trechtertje 075.02.0 

       x      

10 Paneolus fimiputris (Bull.:Fr.) Quél. 
 Geringde vlekplaat 004.02.0 

    x         

11 Paneolus foenisecii (Pers.:Fr.) J.Schroet. 
 Gazonvlekplaat 100.01.0 

       x      

12 Paneolus sphinctrinus (Fr.) Quél. 
 Franjevlekplaat 101.10.0 

       x      

13 Paxillus involutus (Batsch:Fr.) Fr 
 Gewone krulzoom 104.02.0 

       x      

14 Russula cf chloroides (Krombh.) Bres. 
 Smalplaatrussula 126.24.0 

          x   

15 Russula delica Fr. 
 Witte russula 126.33.0 

          x   

16 
Russula undulata forma depallens (Pers.:Fr.) Bon 
 Zwartpurperen russula 
  (dit taxon is niet uit Nederland bekend)       

x 

     

17 Suillus grevillei (Klotzsch;Fr.) Sing. 
 Gele ringboleet 135.06.0 KW 

          x   

18 Suillus variegatus (Sw.:Fr.) Donk 
 Fijnschubbige boleet 135.10.0 BE 

     x        

19 Xerocomus subtomentosus L: Fr. 
 Fluweelboleet 142.10.0 

   x          
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 Aphyllophorales - Plaatjesloze vlieszwammen 
 (Buisjeszwammen, Stekelzwammen, enz.)             

20 Fomitopsis pinicola (Swartz:Fr.) P.Karst. 
 Roodgerande houtzwam 317.01.0  

      x    x   

21 Gloeophyllum sepiarium (Wulf.:Fr.) P.Karst. 
 Geelbruine plaatjes houtzwam 321.02.0 KW 

  x   x    x    

22 Laetiporus sulphureus (Bull.:Fr.) Murril 
 Zwavelzwam 348.01.0 

          x   

23 Oligoporus stipticus (Pers,:Fr.) Gilbertson& Ryvarden 
 Bittere kaaszwam 425.14.0         

x 
  

24 Peniophora incarnata (Pers.:Fr.) P.Karst. 
 Oranjerode schorszwam 370.04.0 

   x          

25 Polyporus varius (Pers.:Fr.) 
 Waaierbuisjeszwam 832.11.0 

  x     x      

26 Schizophyllum commune Fr.:Fr. 
 Waaiertje 128.01.0 KW 

x  x     x      

27 Stereum rugosum (Pers.:Fr.) Fr. 
 Gerimpelde korstzwam 409.04.0 

          x   

28 Stereum sanguinolentum (A.& S.:Fr.) Fr. 
 Dennebloedzwam 409.05.0 

    x         

29 Trametes hirsuta (Wulf.:Fr.) Pilat 
 Ruig elfenbankje 417.02.0 

       x      

30 Trichaptum abietinum (Pers.:Fr.) Ryvarden 
  Paarse dennetandzwam 420.01.0 

          x   

31 Tyromyces fissilis (B.& C.) Donk 
 Appelboomgaardkaaszwam 259.01.0 KW 

            x 

 
Gasteromycetes-Buikzwammen 

32 Bovista plumbea  Pers.:Pers. 
 Loodgrijze bovist 202.05.0 

        x     

33 Calvatia excipuliformis (Scop.:Pers.) Perdeck 
 Plooivoetstuifzwam 204.01.0 

    x  x       

34 Calvatia utriformis (Bull.:Pers.) Jaap 
 Ruitjesbovist 204.02.0 

        x     

35 Geastrum fimbriatum Fr. 
 Gewimperde aardster 211.04.0 KW 

             

 
Myxomycotina - Slijmzwammen 

36 Lycogala epidendrum (L.) Fr 
 Bloedwei (Blote billetjes ) 929.02.0 

          x   

 
Uredinales - Roestzwammen 

37 Puccinia caricina DC 
 Brandnetelroest 

           x  
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Bijlage 4 Inventarisatie vogels 
 

Alpenheggenmus Prunella collaris Kneu Carduelis cannabina 

Alpenkauw Pyrrhocorax graculus Kruisbek Loxia curvirostra 

Alpenkraai Pyrrhocorax pyrrhocorax Kuifmees Parus cristatus 

Appelvink Coccothraustes coccothraustes Merel Turdus merula 

Barmsijs Carduelis cabaret (of flammula) Notenkraker Nucifraga caryocatactes 

Bergfluiter Phylloscopus bonelli Paapje Saxicola rubetra 

Boompieper Anthus trivialis Putter Carduelis carduelis 

Braamsluiper Sylvia curruca Raaf Corvus corax 

Buizerd Buteo buteo Ringmus Passer montanus 

Geelgors Emberiza citrinella Roodborst Erithacus rubecula 

Europese Kanarie Serinus serinus Rotskruiper Tichodroma muraria 

Gaai Garrulus glandarius Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris 

Goudvink Pyrrhula pyrrhula Sijs Carduelis spinus 

Gele kwikstaart Motacilla flava Stadsduif Columba livia forma domestica 

Gierzwaluw Apus apus Steenarend Aquila chrysaetos 

Goudhaantje Regulus regulus Tapuit Oenanthe oenanthe 

Goudvink Pyrrhula pyrrhula Tjiftjaf Phylloscopus collybita 

Groene specht Picus viridis Torenvalk Falco tinnunculus 

Goudhaantje Regulus regulus Tuinfluiter Sylvia borin 

Groenling Chloris chloris Vink Fringilla coelebs 

Grote lijster Turdus viscivorus Waterpieper Anthus spinoletta 

Huiszwaluw Delichon urbica Waterspreeuw Cinclus cinclus 

Grijze gors Emberiza cia Winterkoning Troglodytes troglodytes 

Huismus Passer domesticus Witte kwikstaart Motacilla alba 

Italiaanse mus Passer italiae Zwarte kraai Corvus corone 

Koekoek Cuculus canorus Zwarte mees Parus ater 

Kramsvogel Turdus pilaris Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros 

Koolmees Parus major Zwartkop Sylvia atricapilla 
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Bijlage 5 Inventarisatie vlinders 
 

Dagvlinders 
 
Grote pages - Papilionidae 
 
Apollovlinder - Parnassius apollo 
Koninginnepage - Papilio machaon 
 
Witjes - Pieridae 
 
Klein koolwitje - Pieris rapae 
Klein geaderd witje - Pieris napi 
Bergmarmerwitje - Euchloe simplonia 
Berg geaderd witje - Pieris bryoniae 
Groot geaderd witje - Aporia crataegi 
Resedawitje - Pontia daplidice 
Oranjetipje - Anthocharis cardamines 
Boswitje - Leptidea sinapis 
Gele luzernevlinder - Colias hyale 
 
Blauwtjes - Lycaenidae 
 
Heideblauwtje - Plebeius argus 
Klaverblauwtje - Polyommatus semiargus 
Dwergblauwtje - Cupido minimus 
Alpensaffierblauwtje - Plebeius trappi 
Icarusblauwtje - Polyommatus icarus 
Morgenrood - Lycaena virgaureae 
Zuidelijk dwergblauwtje - Cupido osiris  
Bloemenblauwtje - Glaucopsyche alexis 
 
Vossen - Nymphalidae 
 
Kleine vos - Aglais urticae 
Atalanta - Vanessa atalanta 
 
Parelmoervlinders - Nymphalidae 
 
Grote parelmoervlinder - Argynnis aglaja 
Zilvervlek - Boloria euphrosyne 
Titania's parelmoervlinder - Boloria titania 
Veldparelmoervlinder - Melitaea cinxia 
Westelijke parelmoervlinder - Melitaea parthe-
noides 

Woudparelmoervlinder - Melitaea diamina 
Bosparelmoervlinder - Melitaea athalia 
Veenbesparelmoervlinder - Boloria aquilonaris 
 
Zandoogjes - Satyrinae 
 
Hooibeestje - Coenonympha pamphilus 
Tweekleurig hooibeestje - Coenonympha arcania 
Alpenhooibeestje - Coenonympha gardetta 
Rotsvlinder - Lasiommata maera 
Gewone glanserebia - Erebia cassioides 
Gletsjervlinder - Oeneis glaciales 
Koevinkje - Aphantopus hyperantus 
Boserebia - Erebia ligea 
Bruin zandoogje - Maniola jurtina 
Dambordje - Melanargia galathea 
 
Dikkopjes - Hesperiidae 
 
Zwartsprietdikkopje - Thymelicus lineola 
Geelsprietdikkopje - Thymelicus sylvestris 
 
Nachtvlinders 
 
Bloeddrupjes - Zygaenidae 
 
Metaalvlinder - Adscita statices 
geen Nederlandse naam - Zygaena purpuralis 
 
Spanners - Geometridae 
 
Rouwspanner - Odezia atrata 
geen Nederlandse naam - Psodos quadrifaria 
 
Pijlstaarten - Sphingidae 
 
Kolibrievlinder - Macroglossom stellatarum 
 
Beervlinders - Arctiidae 
 
Phegeavlinder - Amata phegea 
Roodbandbeer - Diacrisia sannio 
Weegbreebeer - Parasemia plantagines 

 
 
 
Geraadpleegde literatuur 
 
Dagvlinders Tirion "De nieuwe Vlindergids"  Tolman en Lewington 
Nachtvlinders Tirion "Nachtvlinders"  Paul Waring en Martin Townsen 
 
Jo Abma en Martien Schevers 
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Bijlage 6 Inventarisatie zoogdieren 
 

 29 

juni 

30 

juni 

1 

juli 

2 

juli 

3 

juli 

4 

juli 

5 

juli 

6 

juli 

7 

juli 

8 

juli 

9 

juli 

10 

juli 

11 

juli 

12 

juli 

Alpenmarmot X X X  X X   X X X X X X X X 

Eekhoorn        S       

Gems 2 11 6 1 8 1  3 2 2 1  1 2 

Ree 1              

Steenbok     2   10 5 2   11  

Vos  1   1          

 

X gezien of gehoord 
 
S sporen 
 
Ree gezien in Duitsland bij hotel te Bühl. 
 


