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E-9  (2022) Zweden, Gotland. 
 
In 2009 en in 2016 heeft de KNNV eerdere reizen georganiseerd naar het zweedse eiland 
Gotland. En de deelnemers daaraan zijn zo enthousiast teruggekeerd, dat wij nu, voor 2022, 
wederom een dergelijke, 15-daagse reis gaan aanbieden. 

 
De kust van het eiland Störa Karlsö. 
 
Het eiland Gotland (176 km lang en 55 km breed) is in allerlei opzichten een buitenbeentje in 
Skandinavië: dankzij de omringende Oostzee heerst er een mild klimaat, waarbij de 
Silurische kalksteen, waaruit het eiland bestaat, zorgt voor extra droogte en warmte.  
Het grootste deel van de kust bestaat uit kalkrotsen, waarin een ongekende rijkdom aan 
fossielen is te vinden. En in het binnenland komen talloze natuurreservaten voor, waar de 
harde kalk vrijwel aan de oppervlakte ligt en orchideeënrijke schraalgraslanden de 
boventoon voeren. Daarnaast zijn er talloze bosgebieden, half open jeneverbes struwelen en 
de middeleeuwse boomweiden; änge genaamd, met verspreid hazelaars, linden en een 
waanzinnige onder begroeiing met wilde bloemen en orchideeën. Maar ook de groene 
kusten zijn meer dan de moeite waard. Het Gotland-pelsschaap wordt op vele plekken 
ingezet voor het openhouden van de vegetatie.  
 
Verder kent het eiland een enorme culturele rijkdom:  
De hoofdstad Visby is een pareltje en staat op de wereld erfgoedlijst van Unesco. Talrijke 
middeleeuwse kerken over het hele eiland, de nodige bootgraven uit de tijd van de Vikingen, 
en een bijzonder grafveld uit de ijzertijd vol met linnaeusklokje. 
Een eiland trekt de nodige kunstenaars aan oa Lars Jonssen bekend van zijn vogelillustraties.  
 



 2 

 

 
       Het kerkje van Fröjel. 
 
Aan al deze facetten van Gotland zal de nodige aandacht worden besteed: we bezoeken 
natuurreservaten, inclusief het eiland Störa Karlsö. Vanuit twee verschillende onderkomens; 
bezoeken we natuurterreinen, wandelen langs de kusten en komen van alles op onze weg 
tegen, zoals planten; veel specifieke ondersoorten van Gotland,  vogels; kraanvogels, steen- 
en zeearend. Veel vlinders en insecten, fossielen etc.   
 
Een onvergetelijke ervaring ! 
 

    Gotlandpelsschapen. 
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Raukar langs de kust. 
 
 

            
Vrouwenschoentje.                                                       Aangebrande orchis. 
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E-9 (2022) Reisgegevens: 
 
Data:    zaterdag 11 juni t/m donderdag 23 juni 2022 
Aantal dagen:  13 
Reisleiding:   Heilien Tonckens & Henk Dommerholt 
Reissom:   € 2025,- (Toeslag 1-persoonskamers = € 200,-; aantal 
    1-persoonskamers zeer beperkt, niet op de veerboten) 
Inschrijfgeld:  € 202,- 
Soort reis:   busjes, boten, jeugdherbergen (Vandrarhem),  
    volpension (deels zelf klaarmaken) 
Thema:   planten, geologie, landschap en cultuur 
Zwaarte:   2 schoentjes 
Aantal deelnemers: minimaal 7, maximaal 14 
Informatie:   André Beijersbergen 
Telefoon:   06-23436399 
Email:    abeijersbergen@online.nl 
Opgave:   vóór 1 januari 2022 
Inschrijven:   in het hoofdmenu ziet U onder "Reizen 2022" een 
  kopje "Inschrijving 2022": daar kunt U alle gegevens 
  invullen tbv. een inschrijving voor een van de reizen in 
  2022. 
 
 


