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Noot van de (eind)redacteur en vormgever  
door Ed Stikvoort 
 
Bij het maken van dit verslag heb ik zo min mogelijk willen 
redigeren en ben ik dicht bij de originele teksten gebleven. 
Wel heb ik de dagverslagen in dezelfde (tegenwoordige) 
'tijd' gebracht.  
Bij de (planten)soorten heb ik één lijn getrokken en alle 
wetenschappelijke namen uit de dagverslagen gehaald, 
tenzij er geen officiële Nederlandse naam bestaat. 
Nederlandse soortnamen heb ik consequent zonder een 
hoofdletter laten beginnen. Gebruikte onofficiële 
Nederlandse namen heb ik tussen aanhalingstekens 

geplaatst. Alle in de tekst vermelde soortnamen heb ik 
geprobeerd in overeenstemming met de als bijlagen 
opgenomen soortenlijsten te brengen.  
Bij de keuze van foto's heb ik me in eerste instantie laten 
leiden door de opnames die de auteurs voor dit verslag 
meestuurden. Daarnaast deelden diverse reisgenoten 
allerlei andere beelden. Daaruit heb ik rijkelijk geput.  
Daarbij streefde ik naar een zo groot mogelijke afwisseling 
qua fotograaf en onderwerp, mits de foto's - naar mijn 
inzicht - voldoende kwaliteit hadden. 

 
 

Inleiding  
(tekst van programma-aankondiging) 
 
We proberen het gewoon weer een keer, naar de alpen-
wereld van de Karwendel en de Wettersteinbergen.  
Een treinreis vanaf Arnhem brengt ons in de alpenwereld 
iets ten zuiden van Garmisch Partenkirchen, vlak voor de 
grens met Oostenrijk. We verblijven in een Gasthof in het 
dorpje Krün, dichtbij de bekende plaats Mittenwald. De 
plaatsjes kenmerken zich door hun beschilderde gevels.  
Tussen de imposante bergketens Karwendel- en het 
Wettersteingebergte slingert de rivier de Isar zich door 
het zonnige dal. De Beierse Alpen met hun majestueuze 
toppen, kleine beekjes, fonkelende bergmeertjes, bloei-
ende almen en bossen gelden als een waar wandel- en 
natuurparadijs. Voor de plantenliefhebber is de omgeving 
een eldorado; de bergen zijn veelal kalkrijk en het klimaat 
is regenrijk. Je kunt er genieten op uitgestrekte alpen-

weiden. Zeer bekend zijn hier de Buckelwiesen met hun 
kleurenpracht. Een klein beetje verder omhoog vinden we 
de alpenplanten. Heel bekend is ook de 'Geisterklamm'. 
Een 3 km lange Klammgeistweg, het bijna 2 km lange 
Koboldpfad en de Wasserfallsteig voeren je langs alle 
plekjes in de Geisterklamm.  
Voor deze reis is een goede bergconditie nodig. Ook is  
het zaak dat je niet al te snel duizelig bent, omdat de 
paden smal kunnen zijn. De bergen zijn veelal steil,  
maar we kunnen hier en daar ook gebruik maken van de 
kabelbanen die ons tot op grote hoogte brengen. We zijn 
dan verzekerd van de nodige variatie in onze waarnemin-
gen. We verblijven in Gasthof Schöttlkarspitz in Krün.  
Er zijn voor ons maximaal 6 eenpersoonskamers beschik-
baar.  

© 2021 Het copyright - teksten, foto's en soortenlijsten - berust bij de auteurs en de fotografen. Dit verslag mag niet geheel of 
gedeeltelijk worden overgenomen zonder (schriftelijke) toestemming van de auteursrechthebbenden. 
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Deelnemers 
 

 
 

De deelnemers op de Westliche Karwendelspitz bij Mittenwald. (Toevallige passante) 
 

Van links naar rechts, staand: Patrick Hommel  
(KNNV-reisleiding), Emanuel Kneepkens, Wendelien 
Halbertsma, René Bult, Ed Stikvoort, Margriet Bekking 

(KNNV-reisleiding), Marc Vanbrabant, Maaike Vervoort, 
Wybrich Hornstra, Willemien Troelstra en Jan Fransen.  
Knielend: Annie Vos en Tineke Hirschler.  

 
 
Programma  
door Margriet Bekking 
 
Dag 1 Heenreis 
Donderdag 8 juli 2021  
 Treinvervangende bus vanaf Arnhem CS, vertrek 
 7.30 u naar station Oberhausen. Aankomst trein in
 Mittenwald 18.23 u. Aansluitend taxibustransfer 
 naar Gasthof Schöttlkarspitz in Krün. 

 
Dag 2 Buckelwiesen bij Krün 
Vrijdag 9 juli 2021 
 Kennismakingswandeling over de bloemrijke 
 Buckelwiesen. Dat zijn eeuwenoude hooilanden 
 die tot aan de dag van vandaag op traditionele 
 wijze met een zeis gemaaid worden. Dit heuvel-
 tjeslandschap is ontstaan aan het einde van de  

 Würm-ijstijd (Weichselien), door het inzakken en 
 deels oplossen van de kalkbodem. We wandelen 
 vanuit het hotel door de velden naar een beuken-
 hellingbos en stijgen naar de kapel Maria Rast. 
 Hier treffen we de eerste bloemenweides, waar 
 uitgebreid tijd genomen wordt voor de herken-
 ning van de volop bloeiende alpenflora. Er vliegen 
 ook veel vlinders. De weides tussen de kapel en 
 Goas-Alm zijn hoger gelegen en daardoor nog niet 
 gemaaid. 
 
Dag 3 Kranzberg - Lautersee - Mittenwald  
Zaterdag 10 juli 2021 
 Met de Wanderbus van 8.36 u rijden we naar het 
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 begin van de Kranzbergbahn in Mittenwald. Deze 
 stoeltjeslift brengt ons naar circa 1.250 m. We 
 wandelen over een breed en druk bewandeld pad 
 langs het St. Antonhaus naar het uitzichtpunt van 
 de Kranzberg op 1.350 m. Ook hier is de alpenflora 
 nog in volle bloei. We dalen door een hellingbos 
 met veel beuken en later naaldbomen naar de 
 Lautersee op circa 1.000 m. Via een mooi kloofdal 
 langs de Lainbach komen we weer terug in  
 Mittenwald, waar we de bus naar Krün nemen. 
 
Dag 4 Drie-merenwandeling 
Zondag 11 juli 2021 
 Vanuit het hotel vertrekken we om 9.00 u voor de 
 drie-merenwandeling. Eerst naar de Barmsee door 
 een naaldbos, vervolgens stijgen we naar hoger 
 gelegen bloemrijke almweiden bij de Geroldsee.  
 In dit gebied treffen we ook wat zuurdere plekken, 
 met onder meer veenmossen en blauwe knoop. 
 Enkelen besteden hier meer tijd aan en keren 
 terug via de andere oever van de Barmsee. Ande-
 ren maken de gehele wandeling via Klais, de oude 
 Romeinse weg en de Grubsee. Het is een wande-
 ling met een mooi alpenpanorama op het Wetter-
 stein-, Karwendel- en Estergebergte. 
 
Dag 5 Karwendelbahn 
Maandag 12 juli 2021  
 Met de Wanderbus van 8.36 u rijden we naar de 
 Karwendelbahn, waar een gondelbaan ons naar 
 2.250 m hoogte in het Karwendelgebergte brengt. 
 Dat is een imposant kalkmassief en behoort tot de 
 Noordelijke Kalkalpen. Het grootste deel ligt in 
 Oostenrijk (Tirol). Boven kan een rondwandeling 
 gemaakt worden. De alpiene flora staat er nog 
 mooi bij; ‘velden’ met bloeiende 'zilverwortel', 
 vele soorten steenbreek, gentiaantjes en zo meer. 
 Tegen lunchtijd komen we bij de grens tussen 
 Beieren en Oostenrijk; met twee bordjes aan- 
 gegeven. Het weer is werkelijk ideaal voor deze 
 excursie: blauwe lucht en zeer helder met een  
 fantastisch zicht op de alpentoppen. Terug gaan  
 we weer met de gondelbaan; twee deelnemers 
 lopen naar beneden.  
 
Dag 6 Wallgauer Alm 
Dinsdag 13 juli 2021   
 Met de speciale Almbus van reisbureau Ferien-
 glück worden we om 8.30 u alvast een stukje naar 
 de hoger gelegen almen gebracht. Vanaf circa 
 1.400 m hoogte starten we onze wandeling naar 
 de Wallgauer Alm op 1.548 m. Hier nemen we een 
 Kaffee-und-Kuchenpauze. De almweides zijn hier 
 bijzonder fraai, met veel orchideeën. In totaal 
 noteren we twaalf soorten vandaag. We nemen 
 lang de tijd voor deze prachtige weides, die ook 
 het floristisch hoogtepunt van de dag zijn.  

  De wandeling gaat via een begraasd deel richting 
 de volgende alm, de Krüner Alm, die gesloten is.  
 We dalen af via de Altgraben, de oude almweg,
 tijdens een heftige onweersbui, waarbij het
 wandelpad meer een beekje wordt. De groep
 daalt in rap tempo af, om via de hoofdroute langs
 de Finzbach weer naar Krün te lopen. Vanwege de
 regen gaat de geplande route door de Finzbach-
 klamm niet door; te gevaarlijk.  
 
Dag 7 Leutascher Geisterklamm 
Woensdag 14 juli 2021  
 Deze spectaculaire kloof ligt op de grens van 
 Duitsland en Oostenrijk. Een 3 km lange Klamm-
 geistweg (deels een aan de rotsen bevestigde 
 looproute), het bijna 2 km lange Koboldpfad en de 
 Wasserfallsteig voeren je langs alle plekjes in de 
 Geisterklamm. Vanaf een panoramabrug over de 
 kloof zie je hoe de Leutascher Ache zich in de 
 diepte met vele watervallen een weg baant. De 
 route door de Klamm is eenrichtingsverkeer, 
 waarvoor we eerst door een beukenhellingbos 
 naar het hoogste punt van de kloof wandelen. 
 Daarna gaan we over de aan de rotsen bevestigde 
 Klammgeistweg door de kloof. Voor vandaag is 
 een regendag voorspeld, maar gelukkig blijft het 
 tijdens de route door de kloof droog. Pas in de 
 middag begint het te regenen. Een deel van de 
 groep wandelt terug naar Mittenwald (enkelen 
 gaan naar het Geigenbaumuseum) en de achter-
 blijvers staan stil bij het geologische verschijnsel 
 van de Gletscherschliff en gaan ook nog naar een 
 waterval aan het einde van de kloof. We wande-
 len terug naar Mittenwald, waar we bij het Bahn-
 hof de Wanderbus naar Krün nemen. 
 
Dag 8 Eckbauergebiet 
Donderdag 15 juli 2021  
 We nemen de bus naar Garmisch Partenkirchen 
 en wandelen naar het oude Olympisch Skistadion. 
 Hier gaan kleine gondels naar boven, naar de 
 Eckbaueralm op 1.237 m hoogte. We drinken 
 koffie in de almhut en gaan op pad richting 
 Wamberg. De almweides zijn hier nog niet 
 gemaaid en we zien nog velden paars van de 
 betonie en witgele tinten van groot sterrenscherm 
 en moerasspirea. Na de lunch splitst de groep 
 zich: een deel daalt af naar Kaltenbrunn via het 
 buurtschap Wamberg (het hoogstgelegen kerk-
 dorp van Duitsland op 996 m hoogte), de anderen 
 nemen een langere route over de Elmauer Alm, 
 om af te dalen naar Klais.  
 
Dag 9 Isar tussen Krün en Wallgau 
Vrijdag 16 juli 2021  
 De laatste dagwandeling vanuit het hotel in de 
 directie omgeving van Krün. We gaan naar de Isar, 
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 die hier vlechtend in een brede bedding met 
 kiezelbanken stroomt. De kiezelbanken in de rivier 
 zijn Natura-2000 gebied. Vooral het aangrenzende 
 ooibos en grasland zijn bijzonder interessant.  
  Je kunt de oude rivierduintjes nog terugzien in dit 
 landschap, waar veel stenen in de bodem voor 
 een bar klimaat zorgen. Hier staat 'zilverwortel' 
 nog volop in bloei en vinden we nog het  blauw
 van de gentianen en meer alpiene soorten. 
 Het grasland wordt deels begraasd, maar zo 
 extensief dat het de plantengroei niet schaadt.   
 
 

  Het weer werkt op deze laatste dag mee; de zon 
 laat zich zo nu en dan zien en de vlinders fladde-
 ren volop in het rond. Om half vier komen we in 
 het meer toeristische Wallgau aan voor een 
 drankje. Daarna volgt de terugweg aan de andere 
 zijde van de Isar. Prachtige afsluitende excursie! 
 
Dag 10 Terugreis 
Zaterdag 17 juli 2021   
 Per taxibus vertrekken we om 8.00 u naar het 
 station in Mittenwald voor onze lange thuisreis.  
 
 

Accommodatie  
 
Gasthof Schöttlkarspitz (Toni und Maria Neuner) 
D-82494 Krün, Karwendelstrasse 10  
Tel.: 0049-88252005 

 
info@gasthof-schoettlkarspitz.de   
gasthof-schoettlkarspitz.de  

 

 
 

Gasthof Schöttlkarspitz, tegenover de St. Sebastiankirche in Krün. (Margriet Bekking) 
 

mailto:info@gasthof-schoettlkarspitz.de
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Reisdoelgebied 
door Ed Stikvoort 
 
Alle wandelexcursies lagen in de omgeving van de Isar en 
Mittenwald in de Beierse Alpen (zuidelijk Duitsland). De 
meest westelijke wandeling startte vanaf het bergstation 
van de Eckbauer gondelbaan, bij Garmisch-Partenkirchen, 
de noordelijkste maakten we bij de Wallgauer en Krüner 
Almen ten noordwesten van Wallgau en de meest 

zuidoostelijke volgde de Passamani Rundweg op de 
Karwendelspitz. Die laatste wandeling voerde deels door 
Oostenrijk, evenals de wandeling door de Leutascher 
Geisterklamm. De kaart (met een ondergrond van 
GoogleMaps) toont de ligging van de meeste van de in  
dit verslag genoemde, geografische namen. 
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Smalle raai 
Donderdag 8 juli    ̶  Arnhem - Krün 
door Wendelien Halbertsma 
 
Eindelijk is het zover: de reis naar de Beierse Alpen, vorig 
jaar afgelast in verband met de uitbraak van Covid-19, 
gaat door! De grenzen zijn weer open en iedereen is 
gevaccineerd. 
Vanwege werkzaamheden tussen Emmerich en Oberhau-
sen is er vervangend busvervoer tussen Arnhem en  
Oberhausen en moeten we al om 7 uur op het station  
van Arnhem verzamelen.  
Na de begroeting (ellebogenwerk) deelt Margriet de 
treintickets uit. Ook krijgt iedereen een doosje met tien 
FFP2 (Filtering Facepiece Particals)-mondkapjes, één voor 
elke dag. Ze zijn per stuk verpakt; die zakjes zullen deze 
vakantie nog goed van pas komen bij het meenemen van 
mos, voedsel en afval.  
De bus die ons naar Oberhausen brengt (rechtstreeks een 
rit van drie kwartier …) doet er via binnenwegen 2,5 uur 
over. Er stapt een bijrijder in, die luidruchtig, maar 
onverstaanbaar is. 
In Oberhausen nemen we de trein naar Düsseldorf, 
waarna we per ICE naar München-Pasing reizen. Omdat ik 
naast Patrick ben gaan zitten, profiteer ik in ruime mate 
van de kennis die hij bezit als het gaat om landschappen, 
bosbeheer en het ontstaan van kalkalpen, dolines en 
ravijnen. Ook laat hij zien waar we de Neckar en de Donau 
oversteken. 
Ik krijg als nieuweling in München-Pasing een voorproefje 
van de scherpe blik waarmee de doorgewinterde floristen  

 
 

Smalle raai op station München-Pasing. (Saxifraga-Ed Stikvoort) 
 

in de groep om zich heen kijken: als we op het perron 
staan wordt tussen de rails smalle raai gespot. Het en-
thousiasme waarmee deze bekeken en gefotografeerd 
wordt zal de gehele verdere reis een constante blijven.  
Na München nemen we de regiotrein naar Mittenwald, 
alwaar we met een taxibusje naar Krün worden gebracht. 
Frau Maria Neuner van Gasthof Schöttlkarspitz (het 'urge-
mütlichen, bodenständige Gasthof mit echter Bayerischer 
Lebensart') staat ons al op te wachten. 
De kamers worden in gebruik genomen, daarna eten we 
nog wat. De ijsbergsla vooraf valt bij iedereen in de 
smaak.  

 

 
 

Willemien en Ed fotograferen smalle raai die tussen de rails van station München-Pasing staat. (Wybrich Hornstra)
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Alles is nieuw, hè! 
Vrijdag 9 juli   ̶   Buckelwiesen 
door Tineke Hirschler 

 

 
 

Een kruisbeeld en planten vragen om aandacht. (Wybrich Hornstra) 
 

We gaan vandaag een wandeling maken vanuit het hotel 
naar de bushalte bij de Schmalensee. Het onderwerp is de 
flora van de ‘Buckelwiesen’. De dag start iets vochtig; 
enkelen van ons staan in volledig regenpak klaar en 
anderen in T-shirt.  De planten zien er door de regen niet 
al te florissant uit. Maar dat mag de interesse en de pret 
niet drukken. De eerste plant is betonie, die staat nog 
redelijk fier te bloeien. De eerste puzzel dient zich aan bij 
een Knautia of Scabiosa. Die wordt opgelost.  
Links van het pad staat een bos op mooie, nooit geëgali-
seerde ‘Buckels’. Patrick legt vol enthousiasme uit hoe 
deze Buckelwiesen zijn ontstaan: “Beieren had vroeger 
62.000 hectare van deze Buckelwiesen, tegenwoordig is 
daarvan nog maar 1.200 hectare over en die hebben een 
beschermde status. Die 1.200 ha liggen vrijwel helemaal 
tussen Mittenwald, Klais en Krün in. We bevinden ons in 
het epicentrum van dit geologische monument.  Het is 
historisch altijd als hooiland gebruikt. Zolang men met de 
zeis maaide ging dat goed. In de tijd van de mechanisatie 
konden deze Buckelwiesen niet gemaaid worden en is het 
grootste deel geëgaliseerd. Buckelwiesen met een bos 
erop zijn nog in originele staat, omdat in een bos nooit 
geoogst hoefde te worden. Het landschap is 12.000 jaar 
geleden ontstaan aan het eind van de laatste ijstijd. Dat 
was een extreem koude periode. De gletsjers groeiden 
sterk en namen alle eindmorenen mee. Er ontstond, net 
als in Drenthe, keileem in de bodem. Aan het eind van  
 
 

 
 

 
 

Een wel erg bloederige Jezus aan het kruis. (Tineke Hirschler) 
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deze ijstijd zijn er perioden van vorst afgewisseld met 
dooi. Als het dooit smelt de gletsjer razendsnel af en 
produceert heel veel smeltwater. Dit water zoekt zijn weg 
tussen nog bevroren delen; het wordt als het ware een 
vlechtend riviersysteem met allemaal eilandjes waartus-
sen het smeltwater zich een weg zoekt. Dat worden prefe-
rente stromingsdalen. De bodem wordt steeds heuvel-
achtiger en er zijn grote verschillen in bodemsamenstel-
ling, van zeer kalkrijk tot zuurder en van heel nat tot 
droger. Het is feitelijk een aardkundig monument, maar 
het is vooral botanisch heel interessant.” 
 

 
 

Groot sterrenscherm. (Saxifraga-Ed Stikvoort) 
 
Rechts van het pad ligt een gemaaide weide, maar tegen 
het bos aan is een strook niet gemaaid. Die moet 
uiteraard bekeken worden. Dus we stiefelen door het 
natte gras ernaartoe. Een mooi, bloemrijk stuk met veel 
ratelaars, centauries, karwij en klokjes. De eerste oogst 
om ‘s avonds te determineren wordt in de zak gedaan. 
Inmiddels gaat het echt regenen en gaat de regenkleding 
bij iedereen aan. We lopen het bos in, langs de ‘Kreuzweg’ 
met een zeer bloederig uitgevoerde Jezus. We zien groot 
sterrenscherm, eenbes, kranssalomonszegel, bos-
ooievaarsbek …, en zo gaat het maar door. Elke plant die 
we zien is uiteraard nieuw. De parate, diepgaande kennis 
van Emanuel, Annie, Willemien en Patrick is indrukwek-
kend.  
Het pad loopt omhoog naar het kapelletje Maria Rast. De 
regen is weer opgehouden en er komt steeds meer blauw 
in de lucht. Het kapelletje ligt op een mooie, open plek te 

midden van de Buckelwiesen. Het is één bloemenparadijs 
hier. Met moeite nemen we de tijd om te lunchen. 
Iedereen wil de weide in. Honderden wilgkoeienogen 
kleuren de weide geel en daartussen staan bergnacht- 
 

 
 

Genieten in bloemrijk hooiland bij de Maria Rast-kapel.  
(Wybrich Hornstra) 

 
orchis, grote muggenorchis, grote keverorchis en moeras-
wespenorchis. Na geruime tijd lopen we door. Nou jaaa ..., 
lopen is een groot woord. Iedereen duikt links en rechts 
de weiden in, omdat er van alles te zien is. Het pad wordt 
een asfaltweggetje en we zien dat verderop de ‘bemeste 
wereld’ begint. Omdat het ook al ruim tegen vieren loopt, 
besluiten we om te keren en dezelfde weg terug te 
nemen. Die gaat aanzienlijk sneller dan de heenweg. 
Tegen zes uur zijn we terug in het hotel.  
Na het eten zetten Willemien, Annie en Emanuel zich aan 
het determineren. René en Margriet storten zich op de 
vlinders die ze hebben gezien. Wat de oogst uiteindelijk is 
geworden zal later blijken, maar het was een prachtige 
eerste dag.  

 

 
 

Eenbes met 5 in plaats van 4 bladen. (Willemien Troelstra)
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Nicht nur lauter See 
Zaterdag 10 juli    ̶  Kranzberg 
door René Bult 
 

 
 

Uitzicht vanaf de Kranzberg. (René Bult) 
 
Vandaag staat een wandeling vanaf de Kranzberg langs 
een aantal meertjes op het programma. Het is vandaag 
ook weer vroeg op. We nemen de wandelbus van 8.40 uur 
naar Mittenwald, alwaar de stoeltjes van de Kranzberg-
bahn ons optakelen richting de Kranzberg op circa 1.250 
meter hoogte. De beleving van een stoeltjeslift is altijd 
een verademing vergeleken met die van een 'normale, 
gesloten lift'. De stilte om je heen is haast hoorbaar en je 
voelt je echt één met de omgeving.  
Nadat iedereen is gearriveerd wordt er nog een voorstel-
rondje ingelast. Vervolgens begeven we ons op weg, 
althans de meeste doen een verwoede poging, maar 
 

 
 

Emanuel, Jan en Maaike bij een nachtorchis. (Margriet Bekking) 
 
 

Wybrich, Patrick en Tineke op de Kranzberg. (René Bult) 
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kunnen de flora toch niet weerstaan en zo staat menig 
deelnemer regelmatig in gedachten verzonken, soms licht 
prevelend, in de berm. Uiteindelijk komen we toch als  
groep aan bij het 'Aussichtspunkt St. Anton/Wildensee', 
alwaar ons een fraai uitzicht op de Wildensee wacht. 
Behalve dit uitzicht zien we de eerste echte alpenplanten, 
zoals 'zilverwortel' en 'blaasgentiaan'. Ook fladderen er 
vele blauwtjes rond, die zich door de opwarmende lucht 
maar lastig laten fotograferen en vangen.  
Na een klein half uurtje vervolgen we onze weg richting 
het hoogste punt: de 'Kranzberg Gipfel-Huette'. Het is 
inmiddels heerlijk warm en zonnig weer en dat heeft een 
zeer grote aantrekkingskracht op de vele wandelaars om 
zich daar 'nieder zu setzen' en te genieten van de 
omgeving. Kortom, een voor ons niet zo aantrekkelijke 
plek om rustig te lunchen. We besluiten dan ook om iets 
verderop een lunchplek te zoeken. Eerst moet echter nog 
Maaike worden opgespoord, die ondertussen 'zoek is 
geraakt'. Maar dankzij de wonderbaarlijke techniek van de 
mobiele telefonie wordt Maaike weer herenigd met de 
groep en begeven we ons naar een rustige, heerlijk 
beschaduwde lunchplek tussen de rapunzels.  
Na de lunch vervolgen we onze weg en dalen en struinen 
we langs de Ferchen- en de Lautersee. Via een mooie 
afdaling door de kloof van de Lainbach wandelen we al 
genietend van de fraaie uitzichten terug naar de bushalte 
in Mittenwald, vanwaar de bus ons iets na half 6 weer 
naar Krün terugbrengt. 
 

 
 

Zaadpluis van 'zilverwortel'. (Saxifraga-Ed Stikvoort) 
 

 
 

Majestueus berglandschap op en rond de Kranzberg. (René Bult) 
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Heuvellandschap verrast en boeit 
Zondag 11 juli 2021    ̶  Barmsee, Geroldsee en Grubsee 
door Jan Fransen 
 

 
  

Geroldsee. (Willemien Troelstra) 
 
De drie-meren-wandeling gaat direct vanuit ons hotel en 
blijft vrij laag (van 880 naar 979 m en terug). Morgen is 
het weer beter en daarom gaan we dan pas met de 
gondelbaan omhoog. Het plan is te wandelen naar de 
Barmsee, dan te stijgen door het bos naar bloemrijke 
almweiden en de Geroldsee en vervolgens via de Grubsee 
terug af te dalen naar ons hotel in het centrum van Krün.  
De nacht met onweer en veel regen is voorbij, maar onder 
het ontbijt druppelt het nog steeds. We besluiten gewoon 
om 9.00 uur te vertrekken, in de hoop dat het snel droog 
zal worden en niet erger zal gaan regenen. We hebben 
weer geluk: het klaart op en het wordt een prachtige, 
zonnige dag, met alleen rond de bergtoppen grijze 
wolken.  
Een heerlijk zonnetje voor een uitgebreid ‘college’ van 
Patrick bij een weitje vol herfsttijloos. “Weten jullie dat de 
vrucht eerder komt dan de vader?,” vraagt hij. 
Vraagtekens in vele ogen. "Dat zit zo. De plant krijgt in het 
voorjaar zijn blad, dat net als bij de krokus in de zomer 
afsterft, terwijl in de herfst de bloemen pas verschijnen. 
Na de bestuiving vormt zich een minuscule vrucht die voor  

overwintering door de bloembuis naar de bol verhuist.  
Pas in het voorjaar groeit de vrucht uit op een kort steeltje 
tussen de dan volop voedingstoffen leverende bladeren." 
We zien ze in het veld, vele centimeters groot. Een unicum 
in het plantenrijk, volgens Patrick. "Hoe is dat zo 
gekomen?" De ‘cursisten’ opperen allerlei opties en zijn 
het niet eens. Was de drijvende kracht evolutionair, 
bijvoorbeeld zomerdroogte of wildvraat? Of veel recenter: 
een aanpassing aan het begrazen en maaien, bijvoorbeeld 
toen de mens vee begon te houden en bergweiden vroeg 
in de zomer maaide? Dat moet nog eens worden 
uitgezocht, maar evolutie lijkt waarschijnlijker dan 
aanpassing. 
Het subgroepje zet zich even in beweging. Dan dropt 
Patrick het thema dansen onder de lindeboom met zijn 
horizontaal gegroeide takken. Dit soort leibomen zie je 
volgens hem in deze streek. Voor het dansfeest werd er 
een plankier op gelegd, waarop de boerenkapel begon te 
spelen. Die had natuurlijk goed zicht op alles wat zich 
afspeelde in de dansgroep …  
Nu is het toch echt tijd om eens honderd meter door te  
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lopen, de zon uit en het niet zo veelbelovende bos in.  
We worden verrast door een perceel vol met grote kever- 
orchis, rood bosvogeltje, éénbloemig wintergroen en nog 
veel meer. De nog weinig verrotte boomstompen wijzen 
erop dat het bos vijf of tien jaar geleden flink gedund is, 
waarbij de mosbodem blijkbaar flink beschadigd is en de 
zaadbank zijn kans heeft gegrepen. Heel mooi. Er wordt 
langdurig gedetermineerd en gefotografeerd; geen 
beweging in de staart van de groep te krijgen ...  
 

 
 

Groene tor op moesdistel. (Jan Fransen) 
 
Margriet komt teruglopen om enthousiast te melden dat 
een kilometer verderop een mooie lunchplek gevonden is. 
Als ik eens doorloop met een paar mensen, verschijnt er al 
gauw een contrasterend bosperceel waar weinig te 
beleven is: een gesloten mosbedekking te midden van 
vergaand verrotte boomstompen. Is hier lang geleden 
gedund en is al het moois hier weer verdwenen? Even 
verderop zien we een moesdistel met een prachtige, 
groene tor. Uiteraard moet die nog even op de plaat gezet 
worden.  
De maag begint echter te rammelen, dus nu echt door-
lopen tot de zonnige bolling in het terrein, met een 
schuurtje of iets dergelijks en een lekker droog grint-
hoopje. We hebben in 3,5 uur maar liefst 2,5 km afgelegd! 
Na de lunch gaan we weer vol enthousiasme determine-
ren, overleggen en fotograferen.  
Als we het eerste meer dan toch bereiken krijgen 
sommigen - waaronder ik - de kriebels. Die willen de hele 
rondwandeling in dit mooie landschap maken. Margriet  
en Patrick zien geen probleem. Een groepje van vier zet  
de sokken erin, de andere negen zullen een groot stuk 
afsnijden. We genieten van het mooie landschap, de 
meertjes, alpenweiden, veentjes en luid en snel 
stromende bergbeken die de overmaat aan water van de 
afgelopen nacht afvoeren. Ineens komt er toch nog even 
regen, waartegen het niet al te grote schuilbosje niet lang 
bescherming biedt. De jassen aan, maar al vrij snel komt 
de zon waterig tevoorschijn.  
We bereiken na 6 km Klais, met een terras bij het station, 
waar we halt houden voor een lekker biertje. Wel eerst 
netjes, zoals de Duitsers, even het Corona-mondkapje op  

 
 

Barmsee. (Margriet Bekking) 
 
tot we zitten. Wie schetst onze verbazing als ineens drie 
noeste plantendetermineerders opduiken die toch de 
langere weg hebben genomen en zich graag aansluiten 
aan het tafeltje naast ons.  
We gaan natuurlijk nog wel even een zijpad in naar de in 
Klais wereldberoemde, oude, Romeinse weg (in feite 
Keltisch). Die is echt indrukwekkend, met die diep in de 
rotsondergrond ingesleten sporen van de karren met met 
ijzeren banden belegde houten wielen. 
De rest van de wandeling hebben we het heerlijke, zachte 
licht van de namiddagzon. Dit stuk is langer dan ik 
verwacht. Moe, maar voldaan bereiken we na 5 km - via 
een op het eind toch nog onverwacht snelle route - ons 
hotel in Krün.  
 
 
 
 

 
 

De Romeinse weg bij Klais. (Jan Fransen) 
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Op grote hoogte 
Maandag 12 juli 2021    ̶  Westliche Karwendelspitz 
door Jan Fransen 
 
 

 
 

Het ruige kalkgebergte met het bergstation en Emanuel. (Jan Fransen) 
 
Met de wandelbus gaan we naar Mittenwald, waar we de 
gondelbaan zullen nemen. Die zal ons direct naar het 
bergstation in het Karwendelgebergte (kalk) op 2.250 m 
hoogte brengen, waar een kleine rondwandeling te maken 
is. We hoeven in feite maar honderd meter te stijgen en 
weer te dalen. Hier is de echte alpiene flora te bewonde-
ren, althans die van de kalkalpen. 
Een met 20 personen volgepakte gondel – wel met mond-
kapje  - brengt ons in een kwartiertje boven. We treffen 
het met het zonnige weer. Het is nog slechts een beetje 
heiig. Bergen tot op 30 km afstand zijn goed te zien. 
Heerlijk om die eindeloze hoeveelheid kleine bergplantjes 
terug te zien en weer – met hulp van de kenners - te 
benoemen. De kenners determineren zorgvuldig met de 
loep in de hand om ze goed op naam te brengen. Daar is  
’s avonds ook nog heel wat inspanning voor nodig. Na een 
paar uur determineren, invoeren in bestanden en fotogra- 
feren zijn we honderd meter hoger en hebben we een 
kilometer afgelegd. Tijd voor onze boterhammen. Er staan 
de nodige banken, precies op de grens met Oostenrijk,  

met een prachtig uitzicht op de ‘kom’ van de berg in 
noordelijke richting en drie rijen bergen van de hoge 
Alpen achter de Karwendelmuur in het zuiden. Op de 
noordelijke flanken liggen er nog grote plakken sneeuw. 
 

 
 

'Alpenscheefkelk'. (Saxifraga-Ed Stikvoort) 
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Aurikel. (Jan Fransen) 
 
Dit alles wordt omlijst met rondvliegende, kwebbelende 
alpenkauwen (gele snavel). Ze weten dat er wat te halen 
is. Een toegeworpen kruimel brood pikt een wachtende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alpenkauw bliksemsnel uit de lucht, geoefend als hij is.  
Dit is ook een ideale plek voor gesprekken over de geolo- 
gie en de loop van de Isar. Patrick vertelt hoe dit riviertje 
uit de hogere Alpen komt (stollingsgesteente), door de  
Karwendel-kalkmuur breekt en vervolgens langs Mitten- 
wald en Krün naar de Donau stroomt. 
Na de lunch lopen we nog iets hogerop tot enge 
afgronden beginnen. In een beschutte strook met gras/ 
zegge zien we de eerste pollen trollius met hun goudgele, 
bolvormige bloemen.  
Twee van ons trekken na overleg de stoute schoenen aan 
en lopen via een ander dal - dat bereikbaar is via een 
tunnel - helemaal terug naar Mittenwald. De meesten van 
ons mikken het zo uit dat ze niet al te veel voor de 
afgesproken 4.00 uur bij het bergstation terug zijn. 
Ondanks de lange wachtrij zijn we op tijd voor het diner in 
ons hotel terug.  
 
Aanvulling afdaling Karwendelspitz 
door Willemien Troelstra 
 
Mede dankzij het mooie weer zijn we niet de enigen die 
ons met het baantje bijna 1.300 meter omhoog hebben 
laten voeren naar de Karwendelspitz. Na een ochtendje 
'grazen' tussen het steenpuin van de Karwendelspitz heb  

 
 

Lunchplek op de grens van Oostenrijk. (Jan Fransen) 
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ik geen zin om nog een paar uur in de (relatieve) drukte 
rond te kruipen. De spits is omgeven door steile puin-
hellingen en de paden rondom de top vragen om klauter-
werk. Maar er blijkt een voetgangers/skitunnel van 400 
meter lengte te zijn die het lastige, hoogste stuk omzeilt. 
Die geeft daarmee de mogelijkheid om zonder klauteren 
of zekeren via een wandelpad af te dalen.  
In Tineke vind ik een geestverwant die de uitdaging van de 
1300 meter afdaling met me wil aangaan. Gelukkig gaan 
Margriet en Patrick akkoord met deze afwijking van het 
programma. Na de koele, vochtige tunnel met rubberen 
matten en TL-verlichting staan we even met onze ogen te 
knipperen om de grijswitte geröllhellingen met een paar 
sneeuwveldjes in ons op te nemen.  
In deze steenvelden waar de afdaling mee begint groeien 
slechts hier en daar polletjes, zoals 'breedbladige hoorn-
bloem', alpengemskers en 'rondbladige boerenkers'. Van-
af 1800 m komt er wat meer begroeiing, maar het blijven 
nog wel 'polvormende gewassen', zoals de kantachtig 
ogende polletjes van Silene pusilla. Bij de Dammkarhütte  
(1650 m) bereiken we de boomgrens. Daar verschijnen 
veel varens in de kieren tussen de stenen, zoals lansvaren 
en een blaasvaren, en wordt het veel graziger. Omdat we 
de bus van half zes niet willen missen staan we maar af en 
toe stil bij een plant, maar genieten van de variatie in 
begroeiing die het doorkruisen van de verschillende  
 

klimaatzones oplevert.Waar we onder andere wel even bij 
stilstaan is 'dwergmeelbes' (die we op dat moment niet 
herkennen), stekende wolfsklauw, rondbladig wintergroen 
en 'Hallers rapunzel'. Na een steile zigzag-afdaling 
belanden we in het bos en via wat paden komen we 
gerieflijk en tijdig terug in Mittenwald. We hebben zelfs 
nog een halfuur over voor een biertje op het terras naast 
het station.  
 

 
 

'Breedbladige hoornbloem'. (Willemien Troelstra) 
 

 
 

Tijdens de afdaling van de Karwendelspitz. (Willemien Troelstra) 
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Mistflarden en onweer 
Dinsdag 13 juli    ̶ Wallgauer Alm en omgeving 
door Wybrich Hornstra 
 

 
 

Geen plantje in de almen ontsnapt aan onze aandacht. (Wybrich Hornstra) 
 
's Ochtends om 6.00 uur gaan de koeien al bellend door 
de straat, daarna luiden om 6.30 uur de kerkklokken volop 
en dan staan we op, om om 7.30 uur te ontbijten.  
De keuze van het hoofdgerecht voor 's avonds levert wat  
 

 
 

We starten de wandeling met goed weer. (Wybrich Hornstra) 

 
hilariteit op. We kunnen kiezen uit: nr 1. Tisch Spiez,   
nr 2.  Leberkäse mit Spiegelei of nr 3. Paprika Streifen mit 
Knödel. We kiezen en het wordt een verrassing wat we  
's avonds op ons bord krijgen. 
Om 8.25 uur verzamelen we, om om 8.35 uur met de 
Almbus naar de hoger gelegen almen te gaan. We mogen 
zonder mondkapje instappen; de chauffeur blijkt tevens 
reisleider. Hij vertelt onderweg wat belangrijke feiten over 
de gebergten met hun toppen. De bedding van de rivier 
die we oversteken is zo goed als droog ... Hij vertelt dat 
veel water omgeleid wordt naar de Walchensee, een 
stuwmeer met een waterkrachtcentrale. Met het busje 
gaan we via een grintweg omhoog naar Wildbädermoos. 
Hier stappen we uit. Het is prachtig weer, de zon schijnt 
en het is warm. 
Wat opvalt zijn de vele koeien die met hun bellen al 
klingelend in het sparrenbos (fijnspar en zilverspar) lopen. 
Door dit bos lopen we omhoog naar de Wallgauer Alm-
hütte, waar koffie is. Lopen is te veel gezegd. Ondanks het 
vooruitzicht van koffie wordt er bij vele plantjes stilge-
staan, de 'grijze klierstijl' begeleidt ons en ook de mossen



KNNV-reis Beierse Alpen 2021          19 

 
 

Koffie of thee mét in de Wallgauer Almhütte. (Wybrich Hornstra) 

  

Gelobde maanvaren. (Wybrich Hornstra) 
 

 
krijgen in deze groep alle aandacht. Margriet ziet longen-
mos. Het is een indicator voor heel schone lucht.  
De Hüttenwird - een jonge vrouw - loopt ons tegemoet en 
vraagt of we naar de hut gaan. Dit beamen we. Zij moet 
eerst haar vee even inspecteren en daarna zal ze ons 
ontvangen. 
Voordat we bij de hut zijn, zijn er al heel wat planten op 
naam gebracht. Om 10.00 uur komen we bij de hut aan, 
het is hier wat opener dan in het bos en we zien de 
mistwolken het dal in drijven. We zoeken het zonnigste 
terras op, maar desondanks steekt er een koude wind op 
en de fleecejacks worden aangetrokken. Bij de koffie kun 
je ook Buttermilchmanderinekuche of Waldbeerenkuche 
bestellen. De Waldbeerenkuche heeft voor de meesten de 
voorkeur en de Waldbeeren worden aan inspectie onder-
worpen. Emanuel: “Als dit een braam is, dan ben ik een 
kers.” 
Om 10.40 uur stappen we weer op en lopen - denken we - 
de route. We krijgen nog een waarschuwing vanwege de 
opkomende mist: “Blijf bij elkaar, oogcontact moet 
mogelijk blijven.” Maar even later blijkt dat we verkeerd 
lopen en terug moeten. Er moet gebeld worden om Marc, 
Ed, Wendelien en Tineke weer bij de groep te krijgen.  
Nu gaan we echt op weg over de almen. 
Er worden weer veel planten gespot; Margriet vindt een  
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Witte muggenorchissen. (Willemien Troelstra) 
 

maanvaren van 15 cm hoog. Mist en zon wisselen elkaar 
af, maar er steekt een koude wind op uit het dal. Het 
gebergte aan de overkant is niet zichtbaar en met vlagen 
kun je het dal zien. We lopen langs een plasje met 
kikkervisjes en een paar salamanders. Het wordt kouder 
en we lopen nu door. Onderweg zien we nog een 
vliegenorchis en dat maakt dat er vandaag al tien soorten 
orchdeeën zijn gevonden, plus één hybride bergnacht-
orchis.  
Het laatste stuk voor de splitsing gaat door een sparren-
bos waar kalveren lopen. Daarna lunchen we op een open 
stuk om 13.30 uur; het regent nog niet. Als we verder 
gaan komt al vlot een splitsing en wij laten de Krüner Alm 
rechts liggen. Om 14.30 uur gaat het regenen en gaat alle 
regenkleding aan en komen de nodige paraplu's tevoor-
schijn.  
Deze regen zet door en het gaat onweren. Met gezwinde 
pas lopen we over een prachtig pad langs een beek naar 
beneden en komen uit op de weg waar het busje 
vanochtend reed. Van hieruit lopen we terug naar Krün. 
Het is volgens de bordjes ruim 1 uur lopen. De regen-
kleding wordt deze tocht goed getest en ook de water-
dichtheid van de schoenen! 
Tussen 16.30 – 17.15 uur is iedereen binnen en kunnen 
we de natte kleren te drogen hangen. De föhn is bij dit 
drogen héél handig. 
Om 19.00 uur is iedereen weer aanwezig in de eetzaal en 
wordt het eten dat we 's morgens hebben besteld  

 
 

In de stromende regen wachten op de rest van de groep. 
(Wybrich Hornstra) 

 
opgediend. Hoofdgerecht nr 1. blijkt een stooflapje, nr 2.   
boterhamworst met een spiegelei en nr 3. lijkt een 
aardappelprak met stukjes paprika. René, die dit laatste 
heeft besteld, zit er beteuterd naar te kijken met de 
woorden: “Ik benijd de vegetariërs niet.”  Het toetje is een 
flink stuk Apfelstrudel.  
 

 
 

Willemien met de oogst van de dag om, zoals dagelijks, na het 
diner te determineren. (Tineke Hirschler) 
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Van kobolten en kloofgeesten 
Woensdag 14 juli    ̶  Leutascher Geisterklamm 
door Marc Vanbrabant 
 
Vandaag staat er een uitstap naar de Leutascher Geister-
klamm op het programma. 
Ontbijt om 7.30 uur en vertrek om 8.30 uur met de bus 
naar Mittenwald. Bij het ontbijt is er al een kleine lezing 
over Soldanella alpicolo ofzo, maar ik denk niet dat we die 
vandaag gaan zien. 
De dag begint onder een zwaar bewolkte hemel. De vraag 
is niet of het gaat regenen, maar wanneer en hoeveel. 
Vanuit Mittenwald gaan we te voet naar de Klamm. Deze 
ligt juist op de grens met Oostenrijk, maar pas rond 1900 
werd hier een doorgang gemaakt richting Seefeld.  
 

 
 

Oude beuk in het bos rond de Leutascher Geisterklamm.  
(Marc Vanbrabant) 

 
In de kloof zelf is het door de coronamaatregelen eenrich-
tingsverkeer. We moeten eerst een flinke klim door het 
koboltenbos maken. Die boskabouters hebben er voor 
gezorgd dat er onderweg infoborden staan, waarop we 
alles te weten komen over hoe deze Klamm gevormd 
werd tijdens de diverse ijstijden. En waarom we hier 
stukken graniet terugvinden die afkomstig zijn uit Engadin, 
de grens tussen Italië en Zwitserland. Blijkbaar zijn deze 
stenen hier niet door de kabouters neergelegd, maar met 
gletsjerpuin meegekomen.  
In de Geisterklamm zelf hebben veel van mijn medereizi-
gers weer meer oog voor de varentjes, wolfsklauwen en 

ander fraais dat op de rotsen groeit, dan voor het onder 
hen kolkende water. Door het koele klimaat in de kloof 
bloeien hier nog volop alpenroosjes. Op een alpenroosje 
 

 
 

Leutascher Geisterklamm. (Ed Stikvoort) 
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Gallen van de sparappelgalluis. (Willemien Troelstra) 
 
vinden we ook nog galletjes die Google Lens op naam 
brengt als Exobasidium rhododendris, veroorzaakt door 
een schimmel. Voordien vonden we in het bos ook nog 
galletjes op spar: de sparappelgalluis. De geest van de 
kloof heeft zich vandaag niet laten zien. 
 

 
 

Een deel van de KNNV-groep in de kloof. (Marc Vanbrabant) 
 
Na de Klamm is het tijd voor de boterhammen. Onder-
tussen begint het steeds harder te regenen en al spoedig 
klinken ook de eerste donderslagen.  
Er staat nog een kort wandelingetje naar een waterval op 
het programma, maar een deel van de groep vindt het wel 
goed zo en neemt de bus terug naar Krün. Enkele mensen 
nemen de gelegenheid te baat om het vioolbouwers- 

 
 

Nog snel even lunchen voor het echt gaat regenen. 
 (Marc Vanbrabant) 

 
museum in Mittenwald te bezoeken. De die-hards gaan 
nog de waterval zien. Daar is echter een mondmasker-
plicht, zodat het voor mensen met een bril meer een soort 
'gorilla’s in de mist'-ervaring wordt. 
Om 19 uur is iedereen weer present voor het avondeten. 
Het is niet mijn bedoeling om te gaan zeuren over het 
eten, maar het moet me toch van het hart dat de salade 
me na een week serieus begint tegen te steken: steeds 
hetzelfde, met onderaan een prak zure groenten en een 
hoop ijsbergsla er bovenop. Gelukkig zijn er vegetariërs 
die nog wel een slaatje lusten als er voor hen alleen een 
pannenkoek met bessen op het menu staat. 
Voor de vogellijst kunnen we vandaag geen nieuwe 
soorten noteren. Het blijft uitkijken naar de water-
spreeuw.  
 

 
  

Harig alpenroosje in de Geisterklamm. (Saxifraga-Ed Stikvoort) 
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Bloemrijke almen bij Garmisch Partenkirchen 
Donderdag 15 juli   ̶  Eckbauergebiet 
door Margriet Bekking 
 

 
 

Het is volop genieten in de bloemrijke almen van het Eckbauergebiet. (Tineke Hirschler) 
 

De excursie van vandaag gaat naar het Wetterstein-
gebergte. We hebben de afgelopen dagen al kennis 
gemaakt met de Karwendel en het Estergebergte.  
Het Wettersteingebergte is een ruig kalkgebergte op de 
grens tussen Beieren en Oostenrijk, met als hoogste berg 
de Zugspitze van nét geen 3.000 m: de top ligt op 2.962 m 
hoogte. Zo hoog gaan we vandaag niet.  
We nemen de bus van half 9 naar Garmisch Partenkir-
chen, waar we bij het Olympisch Skistadion de gondelbaan 
naar de Eckbauer Alm op 1.237 m hoogte nemen.  
Er wordt eerst tijd genomen voor een kopje koffie (met 
wat lekkers erbij …) bij het Berggasthof Eckbauer. Zo vaak 
hebben we niet de kans voor een koffiestop tijdens onze 
excursies, omdat er niet altijd een Almhut of andere 
gelegenheid op de route ligt.  
Hierna gaan we op pad, in rap tempo voorbij de oninteres-
sante skipistes bij de Eckbauer Bahn, naar de nog rijk 
bloeiende almweides op de route naar Wamberg. Hier is 
het nog een waar bloemenparadijs: het ene veld ziet paars 
van de betonie en grote muggenorchis, het volgende veld 
toont alle schakeringen wit van moerasspirea en groot 
sterrenscherm. Het valt op dat de planten hier hoog 
opgeschoten zijn, een teken van veel vocht en een goede 
bodem. In de bosrand staan nog veel oude en kronkelige  
 
 
 

 

 
 

Lokaal tiert betonie welig op de almen van het Eckbauergebiet. 
(Saxifraga-Ed Stikvoort) 

 
bergahorns, met mosbedekte stammen. In een beschut 
dalkommetje zien we een groepje valkruid mooi in bloei 
staan. De bloemen zien er altijd wat ‘flodderig’ uit, waar-
aan je ze kunt herkennen.  
Na de lunchpauze splitst de groep zich: de doorstappers 
kiezen voor een langere route over de Elmauer Alm naar 
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Kronkelige bergahorn. (Margriet Bekking) 
 

Klais (zie hieronder het verslag van Tineke) en de rustige 
wandelaars nemen de oorspronkelijk uitgezochte route  
over Wamberg naar Kaltenbrunn.  
Een steile weg daalt af naar de schilderachtig gelegen 
almen bij Wamberg. Deze zijn al gemaaid, maar er is even-
goed genoeg te zien: een veentje met breed wollegras en 
in de berm vindt René een schorpioenvlieg en een kleurige 
spin: de dennenkomkommerspin.  
Het buurtschap Wamberg heeft met een kerkje met ‘uien-
hoed’, de zo kenmerkende uivormige toren die je hier in 
Beieren veel op kerken ziet. Wamberg is het hoogst-
gelegen kerkdorp van Duitsland, gelegen op 996 meter 
hoogte.  
Het laatste deel van de afdaling naar Kaltenbrunn gaat 
door een beukenhellingbos. Op de vochtige steilkanten 
staat volop 'knoopvoet'. Deze plant heeft wel iets weg van 
een salomonszegel, maar draagt de bloemen en later de 
bessen halverwege de stengelbladen. Omdat we er zo’n 
beetje onderdoor lopen, kunnen we dit goed bekijken. De 
bessen kleuren al rood.  
Voor mij als bryoloog is de ‘soort van de dag’ wel de 
vondst van wolmos, een zeer zeldzaam levermos dat 
onder de loep lijkt te bestaan uit kleine draadjes in een 
handvormig patroon, vandaar de naam. Op deze vochtige 
kantjes doet deze soort het erg goed. Op meerdere plaat-
sen zie je het steeds weer tussen de kruiden opdoemen. 
Niet ver van Kaltenbrunn fotografeert Ed tussen de spoor-

 
 

Het bergdorpje Wamberg. (Margriet Bekking) 
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Een schorpioenvlieg. (René Bult) 
 
rails smalle raai, een plant die op de heenreis al op het 
station München-Pasing door Willemien tussen de rails 
ontdekt was. Al met al een prachtige excursiedag, 
ondanks de regen die zo nu en dan valt.  
’s Avonds geeft Willemien een introductieles voor de 
herkenning van grassen en zegges; ze heeft overdag 
diverse soorten verzameld om de verschillen te kunnen 
laten zien. 
 

 
 

Willemien geeft een introductieles grassenherkenning. 
 (Tineke Hirschler) 

 
Aanvulling wandeling over Elmauer Alm naar Klais 
door Tineke Hirschler 
 
Na de lunch splitsen we: een groep volgt de kortere route  
naar Kaltenbrunn, de overigen kiezen voor een lekker  
lange wandeling naar Klais. Het eerste stuk is stevig door- 

stappen op een steenslagweg door het bos. Het miezert/ 
regent af-en-aan.  
Na een uur, in plaats van de aangegeven 1.45 uur, zijn we 
al op de Elmauer Alm. Een paar huisjes; qua flora niet heel 
bijzonder. Na de Elmauer Alm bereiken we een half uurtje 
later de Kranzbach Wiesen. Dat is een geologisch en dus 
botanisch paradijs dat onder bescherming van de EU 
staat. Een weids golvend landschap, doorsneden door 
kleine waterloopjes en met een weelde aan bloemen, met 
daarin wisselende begroeiingspatronen. Er zijn hele zure 
plekken met ronde zonnedauw en veenmos, en plekken 
met typische kalkplanten. Helaas regent het vrijwel 
continu, dus kunnen we geen goede foto’s maken.  
We kijken er ruim een halfuur rond en genieten volop.  
Daarna lopen we door en de laatste 1,5 km gaan we over 
de weg naar Klais. Achteraf zien we dat we ook over een 
wandelpad hadden gekund.  
We moeten 20 minuten wachten op de bus. Patrick en 
Marc hebben echter zin om naar Krün te lopen. Patrick 
benoemt Tineke daarom tot vervangend reisleider ofwel 
‘hulpsinterklaas’. Even later ziet Willemien op het 
stationsgebouw een geschilderde mijter! Ze zet 'Tineke  
de hulpsinterklaas' op de foto. We zijn om zes uur terug in 
Krün.  
 

 
 

Tineke de hulpsinterklaas. (Willemien Troelstra) 
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Langs de oevers van ... 
Vrijdag 16 juli    ̶ Isar tussen Krün en Wallgau 
door Wybrich Hornstra 
 

 
 

Speuren op de kiezelbanken van de Isar bij Krün. (Wybrich Hornstra) 
 
Op deze laatste vakantiedag in Krün verkennen we de 
schraalgraslanden langs de Isar. De ondergrond van dit 
schraalgrasland zijn de grindbanken. 's Winters kunnen 
deze landjes worden overstroomd door het overtollige 
water dat van de bergen stroomt. Daarmee komen de 
nodige zaden mee en  deze schraalgraslanden - die 
 

 
 

Patrick leidt de wandeling langs de Isar in. (Tineke Hirschler) 

begraasd worden - hebben daarom een gevarieerde 
vegetatie. 
Als we opstaan schijnt de zon; we zien de toppen van de 
bergen rondom. Op de tv laat het nieuwsoverzicht zien 
dat er in het westen van Duitsland wateroverlast is. Ook in 
België en in onze provincie Limburg zijn er grote proble-
men. 
We gaan voor de laatste keer gedisciplineerd om 7.30 uur 
naar ons ontbijt, met mondkapje en plastic handschoenen 
bij het buffet. 
Onze wandeling start om 9.00 uur vanuit het hotel. Bij de 
brug over de Isar neemt Patrick het woord. Hij heeft het 
over de seizoensrivier (nu in de zomer, weinig water en 
veel kiezelbanken; er ontstaat een vlechtend meander-
systeem) en over de wilgen. Ik begrijp dat deze wilgen een 
ontuchtig zootje zijn en ben het spoor bijster.   
Op de kiezelbanken ligt veel puin (kalksteen), maar je kunt 
er ook stollingsgesteente uit Davos (Juliergraniet, vol glim-
mers) of knalroze stenen uit de directe omgeving vinden. 
We lopen over de kiezelbanken (ik zoek stenen) en op de 
graslandjes zien we veel van een variant van kruipend 
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Margriet bekijkt de vlinder die René ving. (Wybrich Hornstra) 
 
stalkruid. Het is onze laatste vakantiedag en we herken-
nen de vele soorten die we al eerder hebben gezien. We 
horen de groene specht, zien en horen de geelgors en 
Marc ziet de grote gele kwikstaart. 
We hebben de avond hiervoor een grasworkshopje gehad 
van Willemien en we doen een paar pogingen: bevertjes is 
goed herkenbaar, de kropaar en het gras met de zebra-
streep, ruwe smele. Daar blijft het bij, maar er staan vele 
soorten! 
'Zilverwortel' bloeit hier met grote bloemen en we vinden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de heks (aldus Patrick) Chondrilla chondrillus, een gele 
composiet die zich gaffelvormig vertakt (*). 
Dan komt een controleur op motor langs het pad en hij 
maant ons te vertrekken: “Dies ist nicht zum spazieren.” 
We wandelen weer verder. We komen in het ooibos vlak 
langs de rivier. Weer veel bloeiende 'zilverwortel' en 
parnassia, en hier ook de Zwitserse mosvaren. 
Patrick had drie wensen, namelijk de 'heks' (zie hiervoor), 
de Duitse tamarisk en de duindoorn. Deze laatste twee  
 

 
 

Sporulerende Zwitserse mosvaren. (Wybrich Hornstra) 
 

 
 

Samenkomst van de Finz en de Isar bij Wallgau. (Wybrich Hornstra) 
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Op de schrale oevers van de Isar. (Margriet Bekking) 
 
hebben we niet gevonden. Wel de jeneverbes en vele 
andere soorten. Vlinders fladderen er met vele; René en 
Margriet kunnen veel blauwtjes fotograferen.  
We komen in de buurt van Wallgau en stuiten op een 
doorwaadbare (?) oversteekplaats. Tineke en Wendelien  
zijn hier - blijkt later - op blote voeten doorheen gegaan 
 

 
 

Eenblad. (Willemien Troelstra) 

en Marc loopt er met zijn schoenen aan vlot doorheen, 
maar het is dieper dan gedacht. De rest loopt verder en 
gaat via de grote weg over de brug richting het centrum. 
Bij de Konditorei zitten Tineke en Wendelien, maar de 
hele groep mag hier niet (Corona) naar binnen. Patrick 
belandt met een deel van de groep in een café.  
Om 16.00 uur verzamelen we weer en daarna lopen we 
via de andere oever van de Isar weer naar Krün. Weer het 
ooibos met heel dynamische milieutjes en daarom blijven 
verrassingen voorbijkomen. Om 17.00 uur begint het te 
regenen. De achterhoede vindt nog eenblad (een orchi-
dee).    
's Avonds is ons laatste diner, met na het toetje de 
afronding van deze vakantie in Beieren. Tineke spreekt het 
bedankje aan de reisleiders Margriet en Patrick namens 
de groep uit, met de attentie in een verpakking van 
mondkapje en plastic wegwerphandschoen, de symbolen 
van deze vakantie. Deze handschoentjes kregen meerdere 
functies tijdens deze vakantie, namelijk: 1) als broodzakje, 
2) als verzamelzakje van mossen (elke vinger iets) en 3) als 
verzamelzakje van afval. 
Margriet bedankt daarop de groep en verkondigt dat dit 
haar laatste reis is als reisleidster van de KNNV. Ze heeft 
het 15 jaar gedaan. Héél jammer, Margriet. Bij deze 
nogmaals zeer veel dank. Patrick gaat gelukkig door. 
Margriet bedankt daarna Gastfrau Maria en deze komt op 
haar beurt met een aandenken voor alle groepsleden in 
de vorm van een tasje met inhoud. 
Jazeker, er wordt ook déze avond nog gedetermineerd, 
maar de meesten zoeken op tijd hun kamer op, want 
morgenvroeg staat om 8.00 uur het taxibusje klaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*: onderzoek achteraf kon de determinatie niet bevestigen (red.) 

Het gedicht dat Tineke bij het dankwoord voorlas 
 
Voortplanting  
 
Droogbloeier, muurbloem, prikneus, franjezwam, 
en witte onschuld, nimfkruid en scharlei, 
brandende liefde, wilde chichorei, 
bruidssluier, levensboom en hanekam. 
 
Venushaar, guldenroede en karwij, 
de brave hendrik en de tripmadam, 
de springkomkommer en de borstelvlam, 
vergeten blaasjeskruid en akelei. 
 
Donsnachtschade en rimpelzaadwolfsmelk, 
de zwarte vlekziekte en moederkoorn, 
ooievaarsbek en basterdwederik. 
 
Smak, kleinbloemdrakekop en dubbelkelk, 
engbloem, de twijfelachtige andoorn, 
de vreemde ereprijs, de bolderik. 
 
Jan Kal 
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Ersatzbusse 

Zaterdag 17 juli    ̶  Krün - Arnhem 
door Wendelien Halbertsma 
 
Magda had ons in haar laatste mail al gewaarschuwd:  
“De terugreis is in zoveel stappen, dat ik het aan Margriet 
overlaat om jullie te informeren.” Het ingewikkelde 
reisschema komt in de groepsapp te staan, en wie geen 
smartphone heeft krijgt van Margriet het schema op 
papier.  
Behalve tussen Oberhausen en Emmerich wordt ook 
tussen Murnau en Weilheim aan het spoor gewerkt. Dat 
betekent vandaag twee keer een traject met vervangend 
vervoer ... 
Het taxibusje brengt ons om 8 uur naar Mittenwald. Het 
regent, zoals de afgelopen week regelmatig het geval was 
(later deze dag overigens zal langdurige regenval in het 
uiterste zuidoosten van Beieren tot grote wateroverlast 
leiden). 
We boemelen van Mittenwald tot aan Murnau, alwaar we 
over moeten stappen op een bus. Die zit echter al stamp-
vol: we kunnen er niet meer bij. Er volgt druk overleg met 
een DB-beambte en een chauffeur. De laatste trekt na 
enige tijd een sprintje naar een lege bus, pikt ons op en 
weet ons op tijd voor de trein naar München in Weilheim 
af te zetten. 
Na München brengt de ICE ons naar Düsseldorf. Onder-
weg zien we hoe breed de Rijn bij Keulen is, na de 
extreme regen van de afgelopen dagen. Pal voor 
Düsseldorf blijft de trein stilstaan: een kabelbreuk; al het 
treinverkeer ligt plat. Dat kan nog wel eens lang gaan 
duren, denken we, maar het valt mee: na drie kwartier 
rijden we alsnog het station binnen. We missen uiteraard 
onze aansluiting en nemen de trein van een uur later. Er is 
wat tijd om voedsel in te slaan.  

 
 

In de boemel van Mittenwald naar Murnau, uiteraard met 
verplichte FFP2-gezichtsmaskers op. (Margriet Bekking) 

 
De rest van de reis verloopt min of meer voorspoedig. 
Trein naar Oberhausen, stampvolle en warme Ersatzbus 
naar Arnhem (met een flamboyante buschauffeur die 
streng toeziet op het gebruik van mondkapjes, maar die 
ons in Emmerich ook even de benen laat strekken), 
aankomst te Arnhem tegen half tien. Daar haast iedereen 
zich om zijn of haar aansluiting te halen. De groep valt 
zonder echt afscheid genomen te hebben uit elkaar.  
Emanuel is als eerste thuis (hij was in Emmerich al 
uitgestapt) terwijl anderen nog een lange trein- of zelfs 
busreis (alweer vervangend vervoer …) voor de boeg 
hebben of ergens onderweg moeten overnachten. Hoe 
dan ook, ten slotte zit de reis erop.  
Het was een geweldige en leerzame anderhalve week! 

 
 
 
 
 
Nawoord 
door Margiet Bekking 
 
Het zit er weer op, de prachtige KNNV-hotelreis naar  
de Beierse Alpen. Deze reisbestemming is vanwege de 
corona-uitbraak met een jaar uitgesteld, maar dankzij 
versoepeling van de strenge maatregelen en de open-
stelling van de hotels voor toeristen kon deze reis in juli 
2021 doorgang vinden.  
Met een enthousiaste groep deelnemers werd er naar 
planten, vlinders, vogels, mossen en korstmossen 
gekeken. De Buckelwiesen stonden nog in volle bloei, op 
de hoger gelegen Wallgauer Alm was het een orchideeën-
pracht met onder meer veel kogelorchissen, grote, 
welriekende en witte muggenorchissen, de welriekende 

en bergnachtorchis, zwarte vanilleorchis en ook veel 
maanvarentjes.  
De echte alpiene flora zagen we op 2.200 meter in het 
Karwendelgebergte. Op een zonovergoten dag genoten 
we daar van een kleurenpalet van blauwe gentianen,  
gele trollius en veel witbloeiende 'zilverwortel'.  
Nagenietend met mooie herinneringen en foto’s kijk ik 
terug op een mooie reis. Mede dankzij de groep van 
deelnemers die allemaal hun steentje bijdroegen aan de 
geweldige sfeer, met hun enthousiasme bij het ontdekken 
van nieuwe en bijzondere soorten.  
Het was weer TOPPIE! 
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Waargenomen hogere planten  
door Annie Vos en Emanuel Kneepkens, met technische ondersteuning van René Bult 
 
De lijst is tot stand gekomen door bijdragen van negen 
deelnemers aan deze reis. 
Alle op naam gebrachte planten werden tijdens deze reis 
een of meerdere malen geregistreerd met de Android app 
ObsMapp. Een waarneming werd daarbij standaard 
voorzien van meerdere foto’s om de determinatie te 

kunnen verantwoorden. Van onbekende of onzekere 
soorten werd daarnaast materiaal verzameld voor nadere 
vaststelling met diverse flora’s en websites (zie 
‘Geraadpleegde literatuur en websites’).  De waar- 
nemingen werden tot slot dagelijks geüpload naar de aan 
ObsMapp gekoppelde website observation.org . 

 
De waarnemingen met bijbehorende foto’s zijn op observation.org  in te zien via de links: 
- Margriet Bekking, alleen planten:                                                     
observation.org/users/134752/photos/?after_date=2021-07-09&before_date=2021-07-17&species=&species_group= 
10&province=&rarity=&search=&likes=&location=&sex=&type=&life_stage=&activity=&method=&validation_status= 
- Emanuel Kneepkens: 
observation.org/users/104763/photos/?after_date=2021-07-09&before_date=2021-07-17&species=&species_group= 
&province=&rarity=&search=&likes=&location=&sex=&type=&life_stage=&activity=&method=&validation_status= 
- Ed Stikvoort, alleen planten: 
observation.org/users/63929/photos/?after_date=2021-07-08&before_date=2021-07-17&species=&species_group= 
10&province=&rarity=&search=&likes=&location=&sex=&type=&validation_status=&life_stage=&activity=&method= 
- Willemien Troelstra, alleen planten: 
observation.org/users/63708/photos/?after_date=2021-07-09&before_date=2021-07-17&species=&species_group= 
10&province=&rarity=&search=&likes=&location=&sex=&type=&validation_status=&life_stage=&activity=&method= 
- Annie Vos: 
observation.org/users/88486/photos/?after_date=2021-07-09&before_date=2021-07-17&species=&species_group= 
10&province=&rarity=&search=&likes=&location=&sex=&type=&validation_status=&life_stage=&activity=&method= 
 
Geraadpleegde literatuur en websites: 
- Aeschimann, D. (2004). Flora Alpina. Bern: Haupt Verlag AG 
- Eggenberg, S. & Möhl, A. (2007). Flora Vegetativa: Ein Bestimmungsbuch für Pflanzen der Schweiz in blütenlosen 
Zustand. Bern Stuttgart Wien: Haupt Verlag AG 
- Eggenberg, S. et al. (2018). Flora Helvetica. Exkursionsführer. Bern: Haupt Verlag AG  
- Fischer,M.A., Oswald,K., Adler,W. (2008). Exkursionsflora für Österreich,Liechtenstein und Südtirol ; 3e Auflage. Linz: 
Land Oberösterreich, Biologiezentrum der Oberöster 
- Grey-Wilson, Chr. & Blamey, M. (2003). Bergflora van Europa. Baarn: Tirion Natuur 
- Jäger, E., Wesche, K., Ritz, C., Müller, F. & Welk, E. (red.) (2009). Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland, 
Gefässpflanzen: Atlasband. Heidelberg: Spektrum Acad. Verlag 
- Lambinon, J. (1998). Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden. 
Meise: Nationale Plantentuin van België 
- Lauber, K. & Wagner, G. (1998). Flora Helvetica. Bern: Haupt Verlag AG 
- Lauber, K. & Gerhart, W. (1998). Bestimmungsschlüssel zur Flora Helvetica. Bern: Haupt Verlag AG 
- Meijden, R. van der (2005). Heukels’ Flora van Nederland. Groningen Houten: Noordhoff Uitgevers B.V. 
- blumeninschwaben.de 
- observation.org  
- verspreidingsatlas.nl 
 
 
Gewone zilverspar Abies alba 
Noorse esdoorn Acer platanoides 
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 
'Zwartgerand duizendblad'   Achillea atrata 
'Alpensteentijm' Acinos alpinus 
Gele monnikskap Aconitum lycoctonum ssp. vulparia 
Christoffelkruid  Actaea spicata 
'Grijze klierstijl'  Adenostyles alliariae 
'Kale klierstijl'  Adenostyles alpina 
Zevenblad  Aegopodium podagraria 

 
Harig zenegroen Ajuga genevensis 
Kruipend zenegroen Ajuga reptans 
'Alpenvrouwenmantel' Alchemilla alpina 
Berglook  Allium carinatum 
Zwarte els  Alnus glutinosa 
Witte els  Alnus incana 
Europees krentenboompje   Amelanchier ovalis 
Bosanemoon  Anemone nemorosa 
Rozenkransje  Antennaria dioica 
Vertakte graslelie Anthericum ramosum 
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'Alpenreukgras'  Anthoxanthum alpinum 
Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum 
Wondklaver  Anthyllis vulneraria 
'Stinkende bossla' Aposeris foetida 
 

 
 

'Stinkende bossla'. (Emanuel Kneepkens) 
 
'Donkere akelei' Aquilegia atrata 
'Alpenscheefkelk'  Arabis alpina 
'Dwergscheefkelk' Arabis bellidifolia ssp. stellulata 
Torenkruid  Arabis glabra 
Grote klit  Arctium lappa 
Bosklit   Arctium minus agg. 
Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia 
Mierikswortel  Armoracia rusticana 
Valkruid  Arnica montana 
Bijvoet   Artemisia vulgaris 
Geitenbaard  Aruncus dioicus 
Kalkbedstro  Asperula cynanchica 
Muurvaren  Asplenium ruta-muraria 
Groensteel  Asplenium viride 
'Alpenaster'  Aster alpinus 
 

 
 

Groensteel. (Emanuel Kneepkens) 

'Alpenmadelief'  Aster bellidiastrum  
Hokjespeul  Astragalus glycyphyllos 
Groot sterrenscherm Astrantia major 
Wijfjesvaren  Athyrium filix-femina 
Wolfskers  Atropa bella-donna 
Bochtige smele  Avenella flexuosa 
Zachte haver  Avenula pubescens 
Gewoon barbarakruid Barbarea vulgaris 
'Alpenhelm'  Bartsia alpina 
Mahonie  Berberis aquifolium 
Zuurbes  Berberis vulgaris 
Betonie   Betonica officinalis 
Brilkruid  Biscutella laevigata 
Platte bies  Blysmus compressus 
Gelobde maanvaren Botrychium lunaria 
Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum 
'Rotskortsteel'  Brachypodium rupestre 
Boskortsteel  Brachypodium sylvaticum 
Raapzaad  Brassica rapa 
Bevertjes  Briza media 
Ruwe dravik  Bromopsis ramosa 
Kweekdravik  Bromus inermis 
Wilgkoeienoog  Buphthalmum salicifolium 
Struikhei  Calluna vulgaris 
Dotterbloem  Caltha palustris 
Zodeklokje  Campanula cochleariifolia 
Kluwenklokje  Campanula glomerata 
Prachtklokje  Campanula persicifolia 
Akkerklokje  Campanula rapunculoides 
Grasklokje  Campanula rotundifolia 
Ruig klokje  Campanula trachelium 
Bosveldkers  Cardamine flexuosa 
Springzaadveldkers Cardamine impatiens 
Kruldistel  Carduus crispus 
'Alpendistel'  Carduus defloratus 
'Maskerdistel'  Carduus personata 
Witte zegge  Carex alba 
'Draadsteelzegge'   Carex capillaris 
Voorjaarszegge  Carex caryophyllea 
Veenzegge  Carex davalliana 
Vingerzegge  Carex digitata 
Sterzegge  Carex echinata 
Stijve zegge  Carex elata 
'Roestzegge'  Carex ferruginea 
(Polster-Segge)  Carex firma 
Zeegroene zegge Carex flacca 
Gele zegges-groep Carex flava agg. 
Ruige zegge  Carex hirta 
Blonde zegge  Carex hostiana 
Hazenzegge  Carex leporina 
Zwarte zegge  Carex nigra 
Bleke zegge  Carex pallescens 
Blauwe zegge  Carex panicea 
Pluimzegge  Carex paniculata 
(Kleinblütige Segge) Carex parviflora 
Hangende zegge Carex pendula 
Vlozegge  Carex pulicaris 
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IJle zegge  Carex remota 
Snavelzegge  Carex rostrata 
'Altijdgroene zegge' Carex sempervirens 
Boszegge  Carex sylvatica 
Blaaszegge  Carex vesicaria 
Stengelloze zilverdistel Carlina acaulis 
   Carlina biebersteinii 
Driedistel  Carlina vulgaris 
Karwij   Carum carvi 
Knoopkruid  Centaurea jacea 
'Pruikcentaurie' agg. Centaurea phrygia agg. 
Grote centaurie  Centaurea scabiosa 
Fraai duizendguldenkruid   Centaurium pulchellum 
Rood bosvogeltje Cephalanthera rubra 
 

 
 

Rood bosvogeltje. (Willemien Troelstra) 
 
'Breedbladige hoornbloem'   Cerastium latifolium 
Kleine leeuwenbek Chaenorhinum minus 
Gouden ribzaad Chaerophyllum aureum 
'Heggenribzaad' Chaerophyllum hirsutum 
'Villars' ribzaad'  Chaerophyllum villarsii 
Wilgenroosje  Chamaenerion angustifolium 
Brave hendrik  Chenopodium bonus-henricus 
'Alpenmelksla'  Cicerbita alpina 
Wilde cichorei  Cichorium intybus 
Alpenheksenkruid Circaea alpina 
Klein heksenkruid Circaea x intermedia 
Aarddistel  Cirsium acaule 
Akkerdistel  Cirsium arvense 
Ongelijkbladige distel Cirsium heterophyllum 

Moesdistel  Cirsium oleraceum 
'Oeverdistel'  Cirsium rivulare 
'Alpenvederdistel' Cirsium spinosissimum 
Speerdistel  Cirsium vulgare 
Moesdistel x 'Oeverdistel'   Cirsium x erucagineum  
'Alpenclematis'  Clematis alpina 
Kleine steentijm Clinopodium acinos 
Borstelkrans  Clinopodium vulgare 
Groene nachtorchis Coeloglossum viride 
Herfsttijloos  Colchicum autumnale 
Lelietje-van-dalen Convallaria majalis 
Haagwinde  Convolvulus sepium 
Koraalwortel  Corallorhiza trifida 
Hazelaar  Corylus avellana 
Wilde dwergmispel Cotoneaster integerrimus 
'Goudbloemstreepzaad'   Crepis aurea 
Groot streepzaad Crepis biennis 
Moerasstreepzaad Crepis paludosa 
Witte krokus  Crocus albiflorus 
Klein warkruid  Cuscuta epithymum 
Blaasvaren  Cystopteris fragilis 
Bosorchis  Dactylorhiza fuchsii 
Groene nachtorchis Dactylorhiza viridis 
Tandjesgras  Danthonia decumbens 
Rood peperboompje Daphne mezereum 
'Gestreept peperboompje'   Daphne striata 
Ruwe smele  Deschampsia cespitosa 
Kartuizer anjer  Dianthus carthusianorum 
Steenanjer  Dianthus deltoides 
Prachtanjer  Dianthus superbus 
Grote kaardenbol Dipsacus fullonum 
'Grootbloemige voorjaarszonnebloem'   Doronicum  
   grandiflorum 
Geel hongerbloempje Draba aizoides 
Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia 
'Zilverwortel', 'Achtster'   Dryas octopetala 
Geschubde mannetjesvaren   Dryopteris affinis ssp. affinis 
 

 
 

Gevulde vorm van 'zilverwortel'. (Emanuel Kneepkens) 
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Slangenkruid  Echium vulgare 
Gewone waterbies Eleocharis palustris 
Armbloemige waterbies   Eleocharis quinqueflora 
Hondstarwegras Elymus canina 
'Kransblad-basterdwederik'   Epilobium alpestre 
Bergbasterdwederik Epilobium montanum 
Kantige basterdwederik   Epilobium tetragonum 
Bruinrode wespenorchis   Epipactis atrorubens 
Brede wespenorchis Epipactis helleborine 
Moeraswespenorchis Epipactis palustris 
Holpijp   Equisetum fluviatile 
Schaafstro  Equisetum hyemale 
Lidrus   Equisetum palustre 
Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum 
Reuzenpaardenstaart Equisetum telmateia 
Sneeuwhei  Erica herbacea 
Zomerfijnstraal  Erigeron annuus 
'Eenhoofdige fijnstraal' Erigeron uniflorus 
 

 
 

'Eenhoofdige fijnstraal'. (Emanuel Kneepkens) 
 
Veenpluis  Eriophorum angustifolium 
Breed wollegras Eriophorum latifolium 
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum 
Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias 
Wrattige wolfsmelk Euphorbia verrucosa 
Beuk   Fagus sylvatica 
Boszwenkgras  Festuca altissima 
Moerasspirea  Filipendula ulmaria 
Knolspirea  Filipendula vulgaris 
Bosaardbei  Fragaria vesca 

Sporkehout/Vuilboom Frangula alnus / Rhamnus frangula 
Es   Fraxinus excelsior 
Gewone duivenkervel Fumaria officinalis 
Smalle raai  Galeopsis angustifolia 
Dauwnetel  Galeopsis speciosa 
 

 
 

Dauwnetel. (Saxifraga-Ed Stikvoort) 
 
Kleefkruid  Galium aparine 
Noords walstro  Galium boreale 
(Schweizer Labkraut) Galium megalospermum 
Glad walstro  Galium mollugo 
Lievevrouwebedstro Galium odoratum 
Moeraswalstro  Galium palustre 
'Rondbladig walstro'    Galium rotundifolium 
Boswalstro  Galium sylvaticum 
Ruw walstro  Galium uliginosum 
Geel walstro  Galium verum 
'Geelwit walstro' Galium x pomeranicum 
Zijdeplantgentiaan Gentiana asclepiadea 
'Beierse gentiaan' Gentiana bavarica agg. 
'Grootbloemige gentiaan'   Gentiana clusii 
'Blaasgentiaan'  Gentiana utriculosa 
Veldgentiaan  Gentianella campestris 
Duitse gentiaan  Gentianella germanica 
Moerasooievaarsbek Geranium palustre 
Bosooievaarsbek Geranium sylvaticum 
Knikkend nagelkruid Geum rivale 
Geel nagelkruid  Geum urbanum 
'Hartbladige kogelbloem'   Globularia cordifolia 
'Naaktstengelige kogelbloem'   Globularia nudicaulis 
Getand vlotgras Glyceria declinata 
Stomp vlotgras  Glyceria notata 
Bosdroogbloem Gnaphalium sylvaticum 
Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea 
Welriekende muggenorchis   Gymnadenia odoratissima 
Zwarte vanille-orchis Gymnadenia rhellicani 
Rode vanille-orchis  Gymnadenia rubra 
Grote muggenorchis x Zwarte vanilleorchis   Gymnadenia x 
   chanousiana 
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Gebogen driehoeksvaren   Gymnocarpium dryopteris 
Rechte driehoeksvaren Gymnocarpium robertianum 
'Kruipend gipskruid' Gypsophila repens 
'Alpenzoetklaver' Hedysarum hedysaroides 
'Alpenzonneroosje'  Helianthemum alpestre 
Geel zonneroosje Helianthemum nummularium 
Leverbloempje  Hepatica nobilis 
Gewone berenklauw Heracleum sphondylium 
Kaal breukkruid  Herniaria glabra 
Damastbloem  Hesperis matronalis 
Oranje havikskruid Hieracium aurantiacum 
Hieracium bifidum Hieracium bifidum 
Hieracium bupleuroides   Hieracium bupleuroides 
Muurhavikskruid Hieracium murorum 
   Hieracium piloselloides 
'Viltig havikskruid' Hieracium villosum 
Paardenhoefklaver Hippocrepis comosa 
'Gewoon alpenhoefblad'   Homogyne alpina 
Bosgerst  Hordelymus europaeus 
Dennenwolfsklauw Huperzia selago 
Berghertshooi  Hypericum montanum 
Sint-Janskruid  Hypericum perforatum 
Frans hertshooi  Hypericum x desetangsii 
'Eenhoofdig biggenkruid'   Hypochaeris uniflora 
Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera 
Groot springzaad Impatiens noli-tangere 
Klein springzaad Impatiens parviflora 
Waterkruiskruid Jacobaea aquatica 
Waterkruiskruid Jacobaea aquatica var. erratica 
Zomprus  Juncus articulatus 
Platte rus  Juncus compressus 
Biezenknoppen  Juncus conglomeratus 
Pitrus   Juncus effucus 
Draadrus  Juncus filiformis 
Zeegroene rus  Juncus inflexus 
Paddenrus  Juncus subnodulosus 
Tengere rus  Juncus tenuis 
'Bolhauwtje'  Kernera saxatilis 
Beemdkroon  Knautia arvensis 
Bergknautia  Knautia dipsacifolia 
 

 
 

Breed lazerkruid. (Saxifraga-Ed Stikvoort) 

Breed fakkelgras Koeleria pyramidata 
Europese lork  Larix decidua 
Breed lazerkruid Laserpitium latifolium 
'Berglazerkruid'  Laserpitium siler 
Veldlathyrus  Lathyrus pratensis 
   Leontodon hispidus ssp. danubialis 
(Graues Milchkraut) Leontodon incanus 
Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis 
'Bergmargriet'  Leucanthemum adustum 
Margriet  Leucanthemum vulgare 
(Alpen-Liebstock) Ligusticum mutellina 
Turkse lelie  Lilium martagon 
'Alpenleeuwenbekje' Linaria alpina 
Geelhartje  Linum catharticum 
Alpenkamperfoelie Lonicera alpigena 
'Blauwe kamperfoelie'   Lonicera caerulea 
'Zwarte kamperfoelie' Lonicera nigra 
 

 
 

'Zwarte kamperfoelie'. (Willemien Troelstra) 
 
Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum 
'Alpenrolklaver'  Lotus alpinus 
(Alpen-Hainsimse) Luzula alpina 
Witte veldbies  Luzula luzuloides 
Veelbloemige veldbies Luzula multiflora 
'Sneeuwwitte veldbies' Luzula nivea 
Grote veldbies  Luzula sylvatica 
Echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi 
Boswederik  Lysimachia nemorum 
Penningkruid  Lysimachia nummularia 
Puntwederik  Lysimachia punctata 
Grote wederik  Lysimachia vulgaris 
Dalkruid  Maianthemum bifolium 
Eenblad  Malaxis monophyllos 
Muskuskaasjeskruid Malva moschata 
Hopklaver  Medicago lupulina 
Hengel   Melampyrum pratense 
'Boshengel'  Melampyrum sylvaticum agg. 
Wimperparelgras Melica ciliata 
Knikkend parelgras Melica nutans 
Witte honingklaver Melilotus albus 
Citroengele honingklaver   Melilotus officinalis 



KNNV-reis Beierse Alpen 2021          35 

Watermunt  Mentha aquatica 
Hertsmunt  Mentha longifolia 
Waterdrieblad  Menyanthes trifoliata 
Bosbingelkruid  Mercurialis perennis 
Bosgierstgras  Milium effusum 
'Dwergveldmuur' Minuartia sedoides 
(Frühlings Miere) Minuartia verna 
'Bewimperde veldmuur'   Moehringia ciliata 
 

 
 

'Dwergveldmuur'. (Emanuel Kneepkens) 
 
(Moos-Nabelmiere) Moehringia muscosa 
Pijpenstrootje  Molinia caerulea 
Eenbloemig wintergroen   Moneses uniflora 
Stofzaad  Monotropa hypopitys 
Muursla  Mycelis muralis 
'Alpenvergeet-mij-nietje'    Myosotis alpestris 
Akkervergeet-mij-nietje   Myosotis arvensis 
Moerasvergeet-mij-nietje   Myosotis scorpioides 
Borstelgras  Nardus stricta 
Aangebrande orchis Neotinea ustulata 
Vogelnestje  Neottia nidus-avis 
Grote keverorchis Neottia ovata 
Esparcette  Onobrychis viciifolia 
Kruipend stalkruid Ononis spinosa ssp. procurrens 
Vliegenorchis  Ophrys insectifera 
Wilde marjolein Origanum vulgare 
Bloedrode bremraap Orobanche gracilis 
Eenzijdig wintergroen Orthilia secunda 
Witte klaverzuring Oxalis acetosella 
'Bergspitskiel'    Oxytropis jacquinii 

 
 

'Bergspitskiel'. (Annie Vos) 
 
Eenbes   Paris quadrifolia 
Parnassia  Parnassia palustris 
   Pedicularis foliosa 
Moeraskartelblad Pedicularis palustris 
'Aarkartelblad'  Pedicularis rostratocapitata 
Veenwortel  Persicaria amphibia 
Adderwortel  Persicaria bistorta 
'Levendbarende duizendknoop'    Persicaria vivipara 
Groot hoefblad  Petasites hybridus 
Sneeuwwit hoefblad Petasites paradoxus 
'Pyreneese kalksteenkers'   Petrocallis pyrenaica 
Bergvarkenskervel Peucedanum oreoselinum 
Kruipend vetkruid Phedimus hybridus 
Roze vetkruid  Phedimus spurius 
Smalle beukvaren Phegopteris connectilis 
'Alpendoddegras' Phleum alpinum agg. 
 

 
 

'Pyreneese kalksteenkers'. (Annie Vos) 
 
Bolrapunzel  Phyteuma orbiculare 
'Hallers rapunzel' Phyteuma ovatum 
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Witte rapunzel  Phyteuma spicatum 
Echt bitterkruid  Picris hieracioides 
Muizenoor  Pilosella officinarum 
Grote bevernel  Pimpinella major 
'Alpenvetblad'  Pinguicula alpina 
Vetblad   Pinguicula vulgaris 
Bergden  Pinus mugo 
Grove den  Pinus sylvestris 
'Bergweegbree'  Plantago atrata 
Ruige weegbree Plantago media 
Welriekende nachtorchis   Platanthera bifolia 
Bergnachtorchis Platanthera chlorantha 
 

  
 

Bergnachtorchis. (Emanuel Kneepkens) 
 
(Alpen-Rispengras) Poa alpina 
'Buxusbladige vleugeltjesbloem'   Polygala chamaebuxus 
Kuifvleugeltjesbloem Polygala comosa 
Gewone vleugeltjesbloem   Polygala vulgaris 
Welriekende salomonszegel   Polygonatum odoratum 
Kranssalomonszegel Polygonatum verticillatum 
Stijve naaldvaren Polystichum aculeatum 
Lansvaren  Polystichum lonchitis 
Ratelpopulier  Populus tremula 
Zilverschoon  Potentilla anserina 
'Dwergganzerik'     Potentilla brauneana 
(Stängel-Fingerkraut) Potentilla caulescens 
Tormentil  Potentilla erecta 
Purpersla  Prenanthes purpurea 
Aurikel   Primula auricula 
Slanke sleutelbloem Primula elatior 
(Mehl-Primel)  Primula farinosa 
'Dwergsleutelbloem' Primula minima 
Alpengemskers  Pritzelago alpina 
Grote brunel  Prunella grandiflora 

 
 

'Dwergsleutelbloem'. (Annie Vos) 
 
Gewone brunel  Prunella vulgaris 
Witte muggenorchis Pseudorchis albida 
Gevlekt longkruid Pulmonaria officinalis 
Middelst wintergroen Pyrola media 
Klein wintergroen Pyrola minor 
Rond wintergroen Pyrola rotundifolia 
'Monnikskapranonkel' Ranunculus aconitifolius 
'Alpenranonkel'  Ranunculus alpestris 
'Wollige boterbloem' Ranunculus lanuginosus 
'Bergboterbloem' Ranunculus montanus 
Wilde reseda  Reseda lutea 
Wegedoorn  Rhamnus cathartica 
Harige ratelaar  Rhinantus alectorolophus 
Grote ratelaar  Rhinantus glacialis 
Harig alpenroosje Rhododendron hirsutum 
Hondsroos agg.  Rosa canina agg. 
(Alpen-Hagrose) Rosa pendulina 
Egelantier   Rosa rubiginosa 
Steenbraam  Rubus saxatilis 
Krulzuring  Rumex crispus 
'Grootbladige wilg' Salix appendiculata 
 

 
 

'Blauwgroene steenbreek'. (Annie Vos) 
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Boswilg   Salix caprea 
'Lavendelwilg'  Salix elaeagnos 
Kruidwilg  Salix herbacea 
Bittere wilg  Salix purpurea 
'Netwilg'  Salix reticulata 
'Stompbladige wilg' Salix retusa 
Kleverige salie  Salvia glutinosa 
Veldsalie  Salvia pratensis 
Kranssalie  Salvia verticillata 
Kruidvlier  Sambucus ebulus 
Gewone vlier  Sambucus nigra 
Grote pimpernel Sanguisorba officinalis 
Heelkruid  Sanicula europaea 
Zeepkruid  Saponaria officinalis 
'Beeksteenbreek' Saxifraga aizoides 
'Mannschild steenbreek'   Saxifraga androsacea 
'Blauwgroene steenbreek'   Saxifraga caesia 
'Muskussteenbreek' Saxifraga exerata ssp. moschata 
'Zuiltjessteenbreek' Saxifraga oppositifolia 
 

 
 

'Zuiltjessteenbreek'. (Annie Vos) 
 
'Pluimsteenbreek' Saxifraga paniculata 
Ronde steenbreek Saxifraga rotundifolia 
'Sterbloemige steenbreek'   Saxifraga stellaris 
Duifkruid  Scabiosa columbaria 
'Glanzend duifkruid' Scabiosa lucida 
Reuzenzwenkgras Schenodorus giganteus 
'Roestrode knopbies' Schoenus ferrugineus 
Mattenbies  Scirpus lacustris 
Bosbies   Scirpus sylvaticus 
Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 
Blauw glidkruid  Scutellaria galericulata 
Wit vetkruid  Sedum album 
Spaans vetkruid Sedum hispanicum 
Zwitsers mosvarentje Selaginella helvetica 
'Stekelige mosvaren'     Selaginella selaginoides 
'Alpenkruiskruid'  Senecio alpinus 
Schaduwkruiskruid Senecio ovatus 
Blauwgras  Sesleria caerulea 

 
 

'Alpenkruiskruid'. (Emanuel Kneepkens) 
 
'Stengelloze silene' Silene acaulis 
Nachtsilene  Silene nutans 
(Strahlensame)  Silene pusilla 
Blaassilene  Silene vulgaris 
'Alpenfranjeklokje' Soldanella alpina 
'Klein franjeklokje' Soldanella pusilla ssp. alpicola 
Echte guldenroede Solidago virgaurea 
Meelbes  Sorbus aria 
Wilde lijsterbes  Sorbus aucuparia 
 

 
 

'Stengelloze silene'. (Annie Vos) 
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'Dwergmeelbes' Sorbus chamaemespilus 
Stekende wolfsklauw Spinulum annotinum 
Alpenandoorn  Stachys alpina 
Bosandoorn  Stachys sylvatica 
Bosmuur  Stellaria nemorum 
'Knoopvoet'     Streptopus amplexifolius 
Dubbelloof  Struthiopteris spicant 
Blauwe knoop  Succisa pratensis 
Gewone smeerwortel Symphytum officinale 
Berggamander  Teucrium montanum 
Akeleiruit  Thalictrum aquilegiifolium 
Alpenbergvlas  Thesium alpinum 
Weidebergvlas  Thesium pyrenaicum 
'Rondbladige boerenkers'   Thlaspi rotundifolium 
 

 
 

'Rondbladige boerenkers'. (Annie Vos) 
 
Grote tijm  Thymus pulegioides 
Winterlinde  Tilia cordata 
(Kelch-Liliensimse) Tofieldia calyculata 
Oosterse morgenster Tragopogon pratensis  
   ssp. orientalis 
Gele morgenster Tragopogon pratensis  
   ssp. pratensis 
Kogelorchis  Traunsteinera globosa 
Basterdklaver  Trifolium hybridum 
Bochtige klaver  Trifolium medium 
Bergklaver  Trifolium montanum 
Rode klaver  Trifolium pratense 
Witte klaver  Trifolium repens 
Trollius   Trollius europaeus 
Torenkruid  Turritis glabra 
Klein hoefblad  Tussilago farfara 
Blauwe bosbes  Vaccinium myrtillus 
Rode bosbes  Vaccinium vitis-idaea 
'Bergvaleriaan'  Valeriana montana 
Echte valeriaan  Valeriana officinalis 
(Felsen-Baldrian) Valeriana saxatilis 

 
 

Kogelorchis. (Annie Vos) 
 
'Driedelige valeriaan' Valeriana tripteris 
Witte nieswortel Veratrum album 
Stalkaars  Verbascum densiflorum 
Zwarte toorts  Verbascum nigrum 
'Alpenereprijs'  Veronica alpina 
'Bladloze ereprijs' Veronica aphylla 
Beekpunge  Veronica beccabunga 
'Rotsereprijs'  Veronica fruticans 
Bosereprijs  Veronica montana 
Mannetjesereprijs Veronica officinalis 
Grote ereprijs  Veronica persica 
'Netelereprijs'  Veronica urticifolia 
Wollige sneeuwbal Viburnum lantana 
Gelderse roos  Viburnum opulus 
Vogelwikke  Vicia cracca 
Heggenwikke  Vicia sepium 
Witte engbloem Vincetoxicum hirundinaria 
'Tweebloemig viooltje' Viola biflora 
Moerasviooltje  Viola palustris 
 

 
 

Trollius. (Annie Vos) 
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Waargenomen korstmossen  
door Margriet Bekking en Maaike Vervoort 
 
Korstmossen is één van de soortgroepen waarnaar ook 
gekeken is. De ene keer stonden we aandachtig met onze 
loepjes de mosbegroeide boomstammen te bekijken en 
een andere keer werden steensoorten bekeken. Zoals de 
dekstenen van enkele pilaren bij de oprit van een woning 
in Krün, waar zelfs de eigenaresse belangstellend kwam 
kijken wat wij daar allemaal voor moois zagen.  
Het lukt niet altijd om de korstmossen in het veld met 
zekerheid te benoemen; foto’s kunnen dan helpen om 
een soort op naam te brengen. Een enkele soort is  

meegenomen om thuis beter te bekijken.  
De lijst geeft slechts een beperkt beeld van de 
voorkomende soorten. Door de schonere lucht zijn hier 
veel epifyten die in Nederland op de Rode Lijst staan 
algemeen.  
Heel bijzonder was de vondst van het longenmos, een 
indicator van zuivere lucht. Dat geldt ook voor de twee 
soorten die bij de Eckbauer Alm op een oude hooihut 
stonden: bruin paardenhaarmos en gewoon baardmos. 

 
Geraadpleegde literatuur: 
- Dobson, F.S., Lichens, an Illustrated Guide to the British and Irish Species, 7th edition, British Lichen society / Richmond 
Publishing Co Ltd, 2018 
- Herk, K. v., A. Aptroot & L. Sparrius, Veldgids Korstmossen, 2e herziene druk, KNNV Uitgeverij, 2017 
- Wirth, V., U. Kirschbaum, Flechten einfach bestimmen, Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co., 2014 
 
 
Steenschubje spec.  Acarospora spec. 
Kleine runenkorst  Arthonia ruana 
Inktspatkorst   Arthonia spadicea 
Bruin paardenhaarmos  Bryoria fuscescens 
 

 
 

Bruin paardenhaarmos. (Margriet Bekking) 
 
Grijsgroene stofkorst  Buellia griseovirens 
Oranje boomzonnetje  Caloplaca cerina 

Vals dooiermos   Candelaria concolor 
Kleine geelkorst  Candelariella aurella 
Poedergeelkorst  Candelariella reflexa 
Grove geelkorst  Candelariella vitellina 
Donkere rookkorst  Catillaria chalybeia 
IJslands mos   Cetraria islandica 
    Cetrelia olivetorum 
Roestbruin schorssteeltje Chaenotheca ferruginea 
Geel schorssteeltje             Chaenotheca chrysocephala 
Grijs schorssteeltje  Chaenotheca trichialis 
Gele poederkorst  Chrysothrix candelaris 
Fijn bekermos   Cladonia chlorophaea 
Vals rendiermos  Cladonia rangiformis 
Kalkblaadje   Cladonia symphycarpia 
    Dermatocarpon miniatum 
Roze heikorst   Dibaeis baeomyces 
Groot eikenmos  Evernia divaricata 
Eikenmos   Evernia prunastri 
Bleekgeel boerenkoolmos Flavocetraria nivalis 
Groen boomschildmso  Flavoparmelia soredians 
Gewoon schriftmos  Graphis scripta 
Steenabrikoosjeskorst  Gyalecta jenensis 
Witkopschorsmos  Hypogymnia tubulosa 
Dennenmos   Imshaugia aleurites 
Witte schotelkorst  Lecanora chlarotera 
Verborgen schotelkorst  Lecanora dispersa 
Bleekgroene schotelkorst Lecanora expallens 
Muurschotelkorst  Lecanora muralis 
Houtschotelkorst  Lecanora saligna 
Bolle schotelkorst  Lecanora symmicta 
Melige schotelkorst  Lecanora carpinea 
Gelobde poederkorst  Lepraria finkii 
Gewone poederkorst  Lepraria incana 
    Leptogium saturninum 
Longenmos   Lobaria pulmonaria 
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Longenmos. (Margriet Bekking) 
 
Glanzend steenschildmos Melanelixia fuligunosa 
Glanzend boomschildmos Melanelixia glabratula 
Verstop schildmos  Melanelixia subaurifera 
Houtoogje   Micarea prasina 
Hamsteroortje   Normandina pulchella 
Blauwgrijs steenschildmos Parmelia saxatilis 
Gewoon schildmos  Parmelia sulcata 
Avocadomos   Parmeliopsis ambigua 
Groot schildmos  Parmotrema perlatum 
Groot leermos   Peltigera canina 
Zadelleermos   Peltigera horizontalis 
Kaal leermos   Peltigera hymenina 
Gewoon speldenkussentje Pertusaria pertusa 
Dun schaduwmos  Phaeophyscia nigricans 
Rond schaduwmos  Phaeophyscia orbicularis 
Fors rijpmos   Physconia distorta 
Lichtvlekje   Phlyctis argena 
Gemarmerd vingermos  Physcia aipolia 
Stoeprandvingermos  Physcia caesia 
Heksenvingermos  Physcia tenella 
Zwarte grafkorst  Placynthium nigrum 
Groot boerenkoolmos  Platismatica glauca 
Rode kalksteenkorst  Protoblastenia rupestris 
 

 
 

Gewoon landkaartmos. (Margriet Bekking) 

Purper geweimos  Pseudevernia furfuracea 
Witgerand grondschubje Psora decipiens 
Gewoon landkaartmos              Rhizocarpon geographicum 
Rood dooiermos  Rusavskia elegans 
Solorina bispora  Solorina bispora 
Knikkerpotje   Solorina saccata 
    Thamnolia vermicularis 
Blauwe veenkorst  Trapeliopsis flexuosa 
Gewoon baardmos  Usnea subfloridana 
 

 
 

Gewoon baardmos. (Margriet Bekking) 
 
Geel boerenkoolmos  Vulpicida pinastri 
Oranje dooiermos  Xanthoria calcicola 
Groot dooiermos  Xanthoria parietina 
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Waargenomen mossen 
door Margriet Bekking 
 
 

Tijdens de excursies heb ik ook aandacht besteed aan de 
aanwezige mosflora. Aangezien het door ons bezochte 
gebied een kalkgebied is, tref je hier soorten aan die in 
ons eigen land zeer zeldzaam zijn, of helemaal niet 
voorkomen. Dat maakt dat je hier fraaie populaties 
mossen ziet, die er in Nederland vaak wat petieterig bij 
staan. Hier leer je deze soorten ook beter (her-)kennen. 
Elke dag zagen we mosbegroeide hellingen met het fraaie 
kammos, pluimstaartmos en veel etagemos; zeer alge-
mene soorten in kalkgebieden. Op de bomen groeide 
eekhoorntjesmos; een zeldzame Rode Lijstsoort (KW) in 
Nederland, maar hier zeer algemeen.  
Speciaal op de excursie naar de kloof Leutascher Geister-
klamm heb ik gekeken naar specialisten van (vochtige) 
kalkrotsen. De meest in het oog lopende soort was wel  

het groot kringmos, dat op de meest vochtige plaatsen 
vaak als een soort gordijn van de rotsen afhing. Eveneens 
opvallend qua kleur is het rood rotswandmos. De vondst 
van het bijzondere en zeer zeldzame wolmos (KW op onze 
Rode Lijst) tijdens de excursie naar Wamberg is wel een 
hoogtepunt op mossengebied.  
Ook heb ik materiaal meegenomen ter microscopische 
determinatie, met name de kleinere mossoorten die zelfs 
met een loep in het veld al lastig op naam te brengen zijn. 
Enkele stukjes vochtig ontschorst, dood hout leverde wat 
mooie soorten op, zoals breed en handmoerasvorkje en 
boomfranjemos.  
Deze soortenlijst geeft slechts een indicatie van de 
soorten die in de door ons bezochte gebieden voorkomen; 
daarvoor is er te beperkt naar mossen gekeken.  
 
 

 
Geraadpleegde literatuur en website: 
- Atherton, I., S. Bosanquet & M. Lawley, 2010. Mosses and Liverworts of Britain and Ireland, a field guide, British 
Bryological Society, Colchester, England 
- Frey, W. Et al., 2006. The Liverworts, Mosses and Ferns of Europe, English edition revised and edited by T.L. Blockeel, 
Harley Books, Colchester, England 
- Siebel, H.N. en H.J. During, 2006. Beknopte Mosflora van Nederland en België, KNNV Uitgeverij, Utrecht 
- NDFF Verspreidingsatlas: verspreidingsatlas.nl 
 
 
Sparrenmos  Abietinella abietina 
Gewoon pluisdraadmos   Amblystegium serpens 
Groot rimpelmos Atrichum undulatum 
Gewoon knopjesmos Aulacomnium androgynum 
Roodviltmos  Aulacomnium palustre 
Klein zweepmos Bazzania tricrenata 
Groot zweepmos Bazzania trilobata 
Wimpertjsmos  Blepharostoma trychophyllum 
Sierlijk knikmos  Bryum elegans  
Oranjesteeltje  Bryoerythrophyllum recurvirostre 
Gewoon puntmos Calliergonella cuspidata 
Gaaf buidelmos  Calypogeia muelleriana 
Kalkgoudmos  Campyliadelphus chrysophyllum 
Dwerggoudmos  Campylium calcareum 
Haller's 'feather-moss' Campylophyllum halleri 
Gewoon maanmos  Cephalozia bicuspidata 
Boompjesmos  Climacium dendroides 
Kalkdwergwratjesmos Cololejeunea calcarea 
Kegelmos  Conocephalum conicum 
Gewoon diknerfmos Cratoneuron filicinum 
Kammos  Ctenidium molluscum 
Gewoon gaffeltandmos   Dicranum scoparium 
Groot kalktandmos Ditrichum gracile 
Groot klokhoedje Encalypta streptocarpa 
Cilindermos  Entodon concinnus 
Grof snavelmos  Eurhynchium angustirete 
Geplooid snavelmos Eurhynchium striatum 
Groot vedermos Fissidens adianthoides 

 

  
 

Kammos. (Willemien Troelstra) 
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Kalkvedermos  Fissidens dubius var. mucronatus 
Helmroestmos  Frullania dilatata 
Flesjesroestmos Frullania tamarisci 
Gewoon zijdemos Homalothecium sericeum 
Glanzend etagemos Hylocomium splendens 
Gesnaveld klauwtjesmos  Hypnum cupressiforme 
Recht palmpjesmos Isothecium alopecuroides 
Klein gladkelkje  Leiocolea bantriensis 
Neptunusmos  Lepidozia reptans 
Kussentjesmos  Leucobryum glaucum 
Eekhoorntjesmos Leucodon sciuroides 
 

 
 

Eekhoorntjesmos. (Willemien Troelstra) 
 
Gedrongen kantmos Lophocolea heterophylla 
Bleek boomvorkje Metzgeria furcata 
Rood sterrenmos Mnium marginatum 
Groot kringmos  Neckera crispa 
Krulbladmos  Nowellia curvifolia 
Rood rotswandmos Orthothecium rufescens 
Liggend varentjesmos Pedinophyllum interruptum 
Groot varentjesmos Plagiochila asplenioides 
Klein varentjesmos Plagiochila porelloides 
Gesnaveld boogsterrenmos  Plagiomnium rostratum 
Gerimpeld boogsterrenmos  Plagiomnium undulatum 
Bronsmos  Pleurozium schreberi 
Gewone viltmuts Pogonatum aloides 
Gewoon haarmos     Polytrichum commune var. perigoniale 
Zandhaarmos  Polytrichum juniperinum 
Gewoon pelsmos Porella platyphylla 
Vierkantsmos  Preissia quadrata 
Stekeltjesmos  Pterigynandrum filiforme 
Boomfranjemos Ptilidium pulcherrimum 
 
 
 
 
 

Struisveermos  Ptilium crista-castrensis 
Grijze bisschopsmuts Racomitrium canescens 
Gewoon schijfjesmos Radula complanata 
Gewoon viltsterrenmos   Rhizomnium punctatum 
Muursnavelmos Rhynchostegium murale 
Riempjesmos  Rhytidiadelphus loreus 
Pluimstaartmos  Rhytidiadelphus triquetrus 
Buizerdmos  Rhytidium rugosum 
Breed moerasvorkje Riccardia latifrons 
Handmoerasvorkje Riccardia palmata 
Gelijklobbig schoffelmos  Scapania aequiloba 
Muurachterlichtmos Schistidium crassipilum 
Geoord veenmos Sphagnum denticulatum 
Sliertmos  Straminergon stramineum 
Fraai thujamos  Thuidium delicatulum 
Gewoon thujamos Thuidium tamariscinum 
Gerimpeld kronkelbladmos  Tortella tortuosa 
Langkapselsterretje Tortula subulata 
Wolmos  Trichocolea tomentella 
 

 
 

Wolmos. (Margriet Bekking) 
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Waargenomen vogels 
door Marc Vanbrabant 
 
Een aantal van 49 soorten van de 184 die al in de grote 
omgeving gezien zijn, conform Observation.org, lijkt niet 
veel, maar voor een plantenreis valt dat wel mee.  
 
 
Wilde eend  Anas platyrhynchos 
Fuut   Podiceps cristatus 
Blauwe reiger   Ardea cinerea 
Rode wouw  Milvus milvus 
Buizerd   Buteo buteo 
Torenvalk  Falco tinnunculus 
Kleine plevier  Charadrius dubius 
Zilvermeeuw  Larus argentatus 
Gierzwaluw  Apus apus 
Zwarte specht  Dryocopus martius 
Groene specht  Picus viridis 
Grote bonte specht Dendrocopos major 
Boerenzwaluw  Hirundo rustica 
Huiszwaluw   Delichon urbicum 
Witte kwikstaart Motacilla alba 
Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea 
Roodborst  Erithacus rubecula 
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus 
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros 
Zanglijster  Turdus philomelos 
Grote lijster  Turdus viscivorus 
Kramsvogel  Turdus pilaris 
Merel   Turdus merula 
Zwartkop  Sylvia atricapilla 
Braamsluiper  Sylvia curruca 
Tjiftjaf   Phylloscopus collybita 
Goudhaan  Regulus regulus 
Koolmees  Parus major 
Zwarte mees   Parus ater 
Pimpelmees  Cyanistes caeruleus 
Kuifmees  Lophophanes cristatus 
Glanskop  Poecile palustris 
Boomklever  Sitta europaea 
Boomkruiper  Certhia brachydactyla 
 

 
De grote afwezige was natuurlijk de waterspreeuw.  
De volgorde is gebaseerd op de ANWB Vogelgids van 
Europa. 
 
 
Ekster   Pica pica 
Gaai   Garrulus glandarius 
Notenkraker  Nucifraga caryocatactes 
Alpenkauw  Pyrrhocorax graculus 
 

 
 

Alpenkauw. (Marc Vanbrabant) 
 
Zwarte kraai  Corvus corone 
Raaf   Corvus corax 
Spreeuw  Sturnus vulgaris 
Huismus  Passer domesticus 
Vink   Fringilla coelebs 
Putter   Carduelis carduelis 
Groenling  Chloris chloris 
Europese kanarie Serinus serinus 
Goudvink  Pyrrhula pyrhulla 
Kruisbek  Loxia curvirostrata 
Geelgors  Emberiza citrinella



KNNV-reis Beierse Alpen 2021          44 

Waargenomen dag- en nachtvlinders 
door René Bult en Margriet Bekking 
 
De vlinders vlogen alleen wanneer het zonnetje zich liet 
zien en dat was niet dagelijks. Maar als het weer goed 
was, dan zagen we blauwtjes, hooibeestjes en parelmoer-
vlinders vrolijk fladderen boven de bloeiende almweides. 
Dankzij het vlindernet van René was het mogelijk om de 

tijdelijk gevangen vlinders goed te fotograferen en op 
naam te brengen. ’s Avonds werd er gedetermineerd met 
hulp van de app Google Lens, die vaak een indicatie gaf 
welke soort we in onze meegebrachte vlindergidsen nader 
moesten bekijken. 

 
Geraadpleegde literatuur en app: 
- App Google Lens 
- Haahtela Tari et al., Butterflies of Britain and Europe, a photografic guide, A&C Black Publishers Ltd., London, 2011 
- Tolman, T. en R. Lewington, Dagvlinders. Veldgids voor Europa en Noordwest Afrika, Kosmos Uitgevers, 2010 
 
 
DAGVLINDERS  
 
Pages  
Apollovlinder   Parnassius apollo 
 
Dikkopjes  
Bergsprietdikkopje  Pyrgus andromedae 
Groot dikkopje   Ochlodes sylvanus 
Witgezoomd spikkeldikkopje Pyrgus carthami 
Zwartsprietdikkopje  Thymelicus lineola 
 
Witjes  
Citroenvlinder   Gonepteryx rhamni 
Boswitje   Leptidea sinapsis 
Gele luzernevlinder  Colias hyale 
Groot geaderd witje  Aporia crataegi 
Groot koolwitje   Pieris brassicae 
 
Blauwtjes  
Bleek blauwtje   Lysandra coridon 
 

 
 

Bleek blauwtje. (Saxifraga-Ed Stikvoort) 

 
 
 
 
Dwergblauwtje   Cupido minimus 
Klaverblauwtje   Cyaniris semiargus 
Vals heideblauwtje  Plebejus idas 
 

 
 

Vals heideblauwtje. (Margriet Bekking) 
 
Aurelia’s  
Atalanta    Vanessa atalanta 
Dagpauwoog rupsen  Aglais io 
Gehakkelde aurelia  Polygonia c-album 
Kleine vos   Aglais urticae 
 
Parelmoervlinders  
Bosparelmoervlinder  Melitaea athalia 
Bosrandparelmoervlinder   Fabriciana adippe 
Grote parelmoervlinder    Speyeria aglaja 
Keizersmantel   Argynnis paphia 
Titiana's parelmoervlinder Boloria titiana 
Veldparelmoervlinder  Melitaea cinxia 
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Zandogen  
Bruin zandoogje  Maniola jurtina 
Gewoon hooibeestje  Coenonympha pamphilus 
Koevinkje   Aphantopus hyperantus 
Roodstreep hooibeestje Coenonympha glycerion 
Rotsvlinder   Lasiommata maera 
 
Erebia’s  
Boserebia   Erebia ligea 
Voorjaarserebia  Erebia medusa 
 

 
 

Titiana's parelmoervlinder. (Saxifraga-Ed Stikvoort) 
 

NACHTVLINDERS  
 
Bosbesbruintje   Macaria brunneata 
Boterbloempje   Pseudopanthera macularia 
Gamma-uil   Autographa gamma 
Granietuil   Lycophotea porphyrea 
Kolibrievlinder   Macroglossum stellatarum 
St. Jacobsvlinder  Tyria jacobaeae 
St. Jansvlinder   Zygenia filipendula 
Streep/Bevernel-sint-jansvlinder  Zygaena   
    purpuralis/minos  
Vijfvlek-sint-jansvlinder  Zygenia trifolii 
rups van   Cucullia lucifuga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Streep/Bevernel-sint-jansvlinder. (Margriet Bekking) 
 

 
 

Vijfvlek-sint-jansvlinder. (Saxifraga-Ed Stikvoort)
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Waargenomen zoogdieren 
door Ed Stikvoort 
 
Ree    Capreolus capreolus 
Edelhert   Cervus elaphus 
Hermelijn    Mustela erminea 
Europese rode eekhoorn   Sciurus vulgaris 
 
 

 
 

Edelhert. (Emanuel Kneepkens) 
 
 

Waargenomen overige insecten en spinnen 
door Margriet Bekking en Ed Stikvoort 
Er is niet speciaal naar overige insecten en spinnen gekeken.  Een mooie waarneming is de felgekleurde spin, met de 
mooie naam dennenkomkommerspin. Die trof René in de buurt van de schorpioenvlieg op groot sterrenscherm langs de 
bosrand bij Wamberg.  
 

 
 

Sallandkever. (Willemien Troelstra) 
 
Sallandkever    Hoplia philanthus 
Geringelde smalboktor   Rutpela maculata 
Bloedcicade    Cercopis vulnerata 
Veldkrekel    Gryllus campestris 
Schorpioenvlieg spec.   Panorpa spec. 
Dennenkomkommerspin  Araniella alpica 
Groene krabspin  Diaea dorsata 
 
 
 
 
 

 
 

Dennenkomkommerspin. (René Bult)  


