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Vooraf 
 
Eén van de leuke dingen van een KNNV-reis is het verslag; al is het schrijven van de dagverslagen een 
activiteit die soms wat minder wordt geambiëerd. Toch maakt iedereen voor zijn (M/V) dag een verslag. 
Die dagverslagen verschillen: sommige lang en uitgebreid, sommige beknopt, sommige realistisch, 
sommige wat impressionistischer. Dagverslagen, foto’s en waarnemingen geven een  beeld van wat we 
gezien, beleefd en geleerd (kunnen) hebben. Ze laten mij de reis weer beleven en ik hoop dat dat voor 
sandere lezers ook geldt. Als het lezen van het verslag het idee doet opborrelen: ‘Møn en Öland? Daar 
moet ik ook eens heen!’ is dat wat mij betreft ook een goed resultaat.  
 
Aan dit verslag hebben alle deelnemers aan de reis bijgedragen: met dagverslagen, met 
achtergrondinformatie, met foto’s, met waarnemingen, met het uitwerken van waarnemingen, door kennis 
te delen,door …. Dank aan allen, maar vooral aan Ad Littel die de waarnemingen verzameld en verwerkt 
heeft. De verzorger hoefde slechts een en ander samen te voegen, wat foto’s te keizen, wat 
aanpassingen te doen ten behoeve van de paginering, enzovoorts, enzovoorts.  
 
 

Hans Schinkel 
 
 

                 
 

                
 

                
 
Deense en Zweedse kleuren 
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Reisprogramma 
 
17 juni  
Reisdag naar Møns Klint. Rijden van Deventer naar Puttgarden, daar de ferry naar Rodby Faerge en 
verder naar Møn, waar we ’s avonds aankomen in Danhostel ‘Møns Klint’. 
 
18/06 
Wandeling vanuit ons verblijf naar en langs Møns Klint en terug naar het Danhostel. We wandelen door 
bossen, over kalkgraslanden, langs het strand onder aan het klif en terug door bossen. 
  
19/06 
Rit naar Ulvhalestrand. Bezoek aan Stege, de grootste plaats op Møn, en de kathedraal daar. Op de 
terugweg een bezoek aan het kerkje van Elmelunde. 
 
20/06 
Reisdag van Møn naar Öland. Onderweg bezoeken we Stevns Klint, waar we de grens tussen Krijt en 
Paleoceen kunnen zien in het klif, net als het kerkje daar. Over de tolbrug (waar de bekende TV-serie 
The Bridge begint) en verder naar het Noorden van Öland, naar ons verblijf: Hälludens Stugby in 
Byxelkrok.  
 
21/06 
We wandelen vanuit ons hotel naar de noordpunt van Öland. We wandelen door bossen en langs de 
kust. Ook bezoeken we één van Ölands beroemde orchideeënweitjes. 
 
22/06 
Naar het Linde Reservat met bossen en weiden en naar Byrum Sandvik, een kalkkust met veel fossielen. 
Ook op de alvar bij Byrum Sandvik wordt gebotaniseerd. 
 

 
 
23/06 
We wandelen op de Knisa Mosse, een natte alvar in de buurt van Sandvik en wandelen verder langs de 
kust met fossielen. Bezoek aan de kerk van Kallehamn.  
 
 
24/06 
Een kort ritje naar Trollskogen en vervolgens een wandeling door het ‘Trollenbos’ . Weer een ritje, nu 
naar Böda Hamn aan de NO-kust en een wandeling door een kwelderechtig gebied. 
 

!

! !!!!op#een reisdag!
!
!
!
!
!
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25/06 
Reisdag van het noorden naar het zuiden van Öland. Halverwege bezoeken we Borgholm Slottet en het 
bos bij het slot. Ook bezoeken we Halltorps Haga, een bos met nog echte woudreuzen. We arriveren in 
ons volgende hotel: Strandnära (‘Vlak bij het strand’) in Stora Frö.  
 
26/06 
’s Ochtends wandelen we vanuit ons hotel langs het Beiershamn strand en door bossen terug naar het 
hotel. ’s Middags bezoeken we het Gynge Naturreservat met de Möckelmossen. Ook bezoeken we de 
alvar Gösslunda. 
 

    een andere reisdag  
 
27/06 
Op weg naar Degenhamn brengen we een kort bezoek aan het Gettlinge Grafvält,  Bij Degenhamn –waar 
aluin werd gewonnen- volgen we de Degerhamn mijnbouwroute. Ook bezoeken we “Lilla Dalby och Bjärly 
alvar”, een reservaat ten oosten van Kastlöse.  
 
28/06 
Een rit naar Långe Jan (een vuurtoren) op zuidpunt van Öland; we wandelen door en langs kwelders en 
maken ook een boswandeling. Een bezoek aan de kerk van Ås en aan de Hulsterstadalvar.  
 
29/06 
We gaan naar Kalmar, een stad op het vasteland met bijbehorende kathedraal en –weer op Öland de 
Vickleby alvar, waar Linnaeus nog gelopen heeft. 
 
10/06 
Een reisdag we rijden van Öland naar Trelleborg. Onderweg bezoeken we Ystad waar we ook eten.  In 
Trelleborg nemen we de veerboot naar Puttgarden. 
 
 
01/07 
Nog een reisdag. We rijden vandaag van Puttgarden naar Deventer, met –in de vroege ochtend- een kort 
bezoek aan Lübeck. 
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De geologie van Scandinavië, met name die van Møn en Öland 
 
Inleiding. 
De ondergrond van Scandinavië, het basismateriaal, ontstond in het Precambrium, dat de 4 miljard jaren 
vóór het begin van het Cambrium omvat. In Scandinavië werden talloze bergketens gevormd, die 
vervolgens ook weer werden afgebroken en tot grote sedimentatiedikten hebben geleid.  

 
Bij de overgang van het Precambrium naar 
het Cambrium (ca. 590 miljoen jaar geleden) 
overstroomde de zee het met 
erosiemateriaal bedekte vasteland volledig 
en in die tijd ontstonden ook ongewervelde 
organismen (bv. mollusken, trilobieten) met 
een harde beschermlaag uit 
calciumcarbonaat, calciumfosfaat of 
organisch materiaal. Daarmee werd de kans 
om als fossiel te "overleven", aanzienlijk 
vergroot.  
In het grensgebied tussen land en zee zijn 
vele fossielhoudende afzettingslagen 
ontstaan, in Cambrium, Ordovicium, Siluur, 
maar ook in Devoon, Carboon en Perm. De 
lagen uit de laatste drie perioden zijn door 
erosie volledig verdwenen, die uit de eerste 
drie op sommige plaatsen betrekkelijk 
ongestoord bewaard gebleven. 
Öland bestaat voor het grootste deel uit 
gesteenten uit Cambrium en Ordovicium, 
het eiland Gotland bestaat uit Siluur. 
 
Voor de geologische ontwikkeling van zuid 
Scandinavië was het ontstaan van het 
Noordzee-bekken als steeds dieper 
sedimentatiegebied van groot belang. Het 
dalingsgebied beperkte zich niet alleen tot 
het gebied van de huidige Noordzee, maar 
omvatte ook Denemarken en de omringende 
zeeën, en het zuidpuntje van Zweden. 
In dit dalingsgebied zijn dikke lagen 
gesteenten afgezet, te beginnen in het 
Perm, daarna in Trias, Jura en Krijt (Møns 
Klint !) en tenslotte in het begin van het 
Tertiair, het Palaeoceen (dat heet in 
Scandinavië het "Dan"). 
geologische tijdschaal 
 

 
De ijstijden van het Kwartair hebben gezorgd voor een polijstende werking op het oppervlakte-gesteente 
en hebben de krijtafzettingen van bv. Møn flink overhoop gehaald. 
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Het diagram hieronder geeft een vereenvoudigde geologische overzichtskaart van het zuiden van 
Scandinavië. 
 

 
De betekenis van de gebruikte arceringen is: 
F = Tertiair, jonger dan Paleoceen (= Dan). 
E = Tertiair, Paleoceen (Dan) 
D = Krijt (en heel zelden ook Trias en Jura) 
C = Perm, zoutafzettingen. 
B = Cambrium, Ordovicium of Siluur. 
A = Precambrium. 
 
 
Het Cambrium en het Ordovicium op Öland. 
 
Over de hele lengte van Öland komen afzettingen uit vier verschillende geologische perioden voor: het 
midden-Cambrium, het boven-Cambrium, het onder-Ordovicium en het midden-Ordovicium. Omdat alle 
lagen een helling hebben van 2 graden en naar het oosten steeds dieper liggen, zijn in het westen van 
Öland de oudste, en in het oosten de jongste lagen te vinden. Zie het kaartje op blz. 3. 
 
Het onder-Cambrium is op Öland in de vorm van zandsteen aan de westkust aanwezig maar vrijwel niet 
te zien; bij Mörbylanga was het vroeger in een groeve te vinden. 
Aan de vastelands-kust bij Kalmar is het op verscheidene plaatsen ontsloten. 
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Geologische overzichtskaart van Öland met de 
belangrijkste ontsluitingen. 
 
Legenda: 
D = Midden-Ordovicium; kalksteen. 
C = Onder-Ordovicium; orthoceras-kalk. 
B = Onder-Ordovicium met Ceratopyge-leisteen en Boven-
Cambrium met aluin-leisteen. 
A = Midden-Cambrium: Tessini-zandsteen, Oelandicus 
mergel en konglomeraten. 
 
De ontsluitingen : 
1 = Neptuni Akrar 
2 = Hagudden 
3 = Byerums Raukar 
4 = Horns Udde 
5 = Grönviken 
6 = Äleklinta 
7 = Resmo Alvar 
8 = Grönhögen 
9 = Segerstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het midden-Cambrium is op Öland over een groot deel van de westkust te 
zien: het gaat daarbij om zandig-lemige lagen (de "Oelandicus-mergel"), die 
een dikte van ongeveer 50 meter kunnen bereiken.  
Daarbovenop ligt een (bij Borgholm 25 meter) dikke zandsteenlaag, die de 
naam "Tessini-zandsteen" draagt. In dit gesteente komt een kenmerkende trilobiet voor, de Paradoxides 
tessini (zie afbeelding rechts), waarnaar dit gesteente genoemd is. 
 
Soms ligt er tussen deze twee lagen (de Oelandicus en de Tessini) een dunne konglomeraat-laag (een 
laag die waarin vele losse stenen van verschillende grootte); zijn naam luidt het "Acrothele granulata 
konglomeraat". 
Ook óp de Tessini-laag ligt soms een konglomeraatlaag, de "Exporrecta-laag".    
             

In het uiterste zuiden van Öland ligt op de Tessini-zandsteen een heel andere laag 
uit de overgang tussen het midden-Cambrium en boven-Cambrium, nl. aluin-
leisteen met een dikte van 0,5 m. 
Afzettingen uit het boven-Cambrium bestaan uit aluin-leisteen, een gemiddeld 20 
meter dikke, zwarte, bitumineuze leemachtige leisteen, met verspreide, donkere 
kalkbrokken (Anthrakonieten), die soms meer dan een meter in doorsnede zijn. 
Deze zogenoemde Anthrakoniet-lagen zijn waarschijnlijk ontstaan uit rottingsslik op 
de bodem van vrijwel stilstaand zeewater. 
Aluin is een sterk waterhoudend kalium-aluminium-sulfaat (KAl(SO4)2.12H2O). 
In deze afzetting komen Trilobieten van het geslacht Olenus (zie afbeelding) het 
meest voor; vandaar dat  de boven-Cambrische afzettingen ook wel de "Olenus-
lagen" worden genoemd. Naast Trilobieten zijn de meest voorkomende fossielen 
kleine Brachiopoden, die de naam dragen van Orusia lenticularis. 

 

!!!!!! !
!
     Paradoxides tessini, 
     een trilobiet 
!

!
!
Olenus spec. 
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Belangrijke plaatsen op Öland voor het waarnemen van Cambrische lagen: 
- Zuidelijke helft van Öland: Ottenby, Albrunna en Degerhamn 
- Noordelijke helft van Öland: Äleklinta 
 
Het Ordovicium op Öland komt in twee pakketten voor, het onder-Ordovicium en het midden-
Ordovicium. 
Het onder-Ordovicium bevat aan de basis rijkelijk fossielen van graptolieten, een soort koralen, en dan 
met name die uit het geslacht Dictyonema. Vandaar dat de onderste laag van het onder-Ordovicium de 
"Dictyonema-leisteen" wordt genoemd. Deze laag is het dikste aan de zuidpunt van Öland, bij Ottenby 
(ca. 8 meter); naar het noorden toe wordt hij steeds dunner, bij Horns Udde nog maar 50 centimeter. 
Bovenop deze Dictyonema-leisteen ligt de 1 tot 3 meter dikke "Ceratopyge-laag", die uit kalklagen maar 
ook uit leisteenlagen kan bestaan. Beide lagen zijn zeer fossielrijk. 
Tenslotte komt er op deze Ceratopyge-laag een meestal ongeveer 18 meter dikke, roodachtige, 
kalksteen voor, die de hoofdmassa van het eiland uitmaakt: de "Orthoceras-kalksteen".  
 

Fossielen en een reconstructie van een Orthoceras soort. 
 
 
Overigens is de kleur niet altijd roodachtig: hij kan variëren van roodbruin tot grijs. Orthoceras-kalksteen 
is genoemd naar het meest herkenbare en algemeen voorkomende fossieltype, Orthoceras spec. 
Orthoceras-soorten zijn inktvissen met een recht 
steunskelet, opgedeeld in kamertjes. 
 
Op Öland komt het midden-Ordovicium alleen in een 
langgerekte gordel langs de oostkust voor. Het gaat hierbij 
om kalksteen, dat van noord naar zuid nogal veel variatie 
vertoont. 
De fossielenrijkdom is weer groot, bijvoorbeeld trilobieten, 
brachyopoden, bryozoën en soms graptolieten. 
Opmerkelijk is verder, dat bij Böda Hamn op noord-Öland 
vaak zee-ëgel-fossielen worden gevonden, die zo fraai 
zijn, dat ze kristal-appels of Linnaeus-appels worden 
genoemd. Dit omdat Linnaeus ze bescheven heeft 
gedurende zijn reis op Öland, in 1741. 

!
!
fossielen#in#de#kerk#van#Källahamn#

! !
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Belangrijkste plaatsen op Öland voor het waarnemen van Ordovicium-lagen: 
 
- Zuidelijke helft: Ottenby, Össby Bäck, Segerstad Fyr, Resmo Alvar, 
- Noordelijke helft: Räpplinge Alvar, Köpings Klint, Äleklinta, Grönvik bij Djupvik, Gillberga bij Hörlösa,   
  Horns Udde, Mensalvaret bij Byrums Sandvik, Haget bij Byxelkrok, Neptuni-Äkrar-Hälludden, Böda  
  Hamn. 
 
Het Krijt in Denemarken (en Zuid-Zweden). 
 
Het Mesozoicum bestaat uit de perioden Trias, Jura en Krijt. Op het Deense eiland Bornholm is van Trias 
en Jura het een en ander bewaard gebleven, maar elders zijn alleen uit de Krijt-periode afzettingen 
bekend. De Krijt-periode duurde ongeveer 80 miljoen jaar, en dateert van 144 tot 65 miljoen jaar geleden. 
Ammonieten en Belemnieten kwamen veel voor, evenals Sauriërs. 
De Krijt periode wordt verdeeld in onder-Krijt (144 - 100 mljn. jaar geleden) en boven-Krijt (100 - 65 mljn. 
jaar geleden).  

 
Het onder-Krijt is alleen te vinden op 
Bornholm en op Helgoland, boven-
Krijt is aan te treffen in grote delen 
van Denemarken, in smalle stroken in 
Zuid-Zweden en in noordelijk Oost-
Duitsland. 
(zie kaartje hiernaast) 
 
Afhankelijk van de afstand tot de volle 
zee werd in het Krijt iets anders 
afgezet: nabij de kust voornamelijk 
zand, groenzand en mergel, terwijl in 
diepere zee verder van de kust 
voornamelijk kalkmergel en schrijfkrijt 
werden gedeponeerd. 
Schrijfkrijt is zeer zuiver calcium-
carbonaat, voornamelijk door het hoge 
aandeel van "Coccolithen", kleine 
kalkplaatjes van verschillende grootte, 
die in (aan de oppervlakte van de zee 
levende) algen zijn gevormd. In 
Denemarken is het schrijfkrijt ontstaan 
in de jongste fase van het Krijt, het 
Maastrichtien. 
 
De fauna van deze krijtafzettingen is 
gevarieerd: er komen Coccolithen, 

Foraminiferen, Ammonieten, Belemnieten, Brachiopoden en Echinidermen in voor. De indeling van het 
Maastrichtien in 4 zones gebeurt aan de hand van de soorten Belemnieten, een nog verfijndere indeling 
wordt mogelijk met de verschillende soorten Brachiopoden. 
In schrijfkrijt komt vaak vuursteen ("flint") voor, een waterhoudend kwartsmineraal, dat in verse toestand 
aan de binnenkant veelal zwart is, maar van buiten wittig of grijsachtig. Men vermoedt, dat de vorming 
van vuursteen in ondiep zeewater is begonnen, vaak rond al eerder aanwezige fossielen: vooral zeeëgels 
zijn zo behouden gebleven. 
 
Møns Klint is een beroemd schrijfkrijt-klif van ongeveer 6 km lengte. Ten gevolge van voortschuivend 
landijs zijn de krijtlagen naar boven geperst en samen met latere, kwartaire afzettingen (vooral 
smeltwaterzand en - kiezelstenen) tot een gecompliceerde massa geworden. De meeste kans op 
fossielen is aan het strand, tussen de rolstenen zijn met veel geluk vooral de meestal sterk afgesleten 
zeeëgels, koralen en mosselen te vinden.  
 
Een andere plaats waar het Maastrichtien is te zien, is het Stevns Klint, tussen Praesto en Köge. Op deze 
plaats is de overgang van het boven-krijt naar het Tertiair te zien. 
 
 
 

!
!
krijt in Denemarken en omgeving 
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Het Tertiair in Denemarken. 
 
Het Tertiair volgt op het Krijt en begon ongeveer 65 miljoen jaar geleden; het eindige 2,5 miljoen jaar 
geleden. 
De indeling van het Tertiair kent 5 perioden, namelijk Paleoceen, Eoceen, Oligoceen, Mioceen en 
Plioceen. Voor oostelijk Denemarken is vooral het Paleoceen, het oudste deel van het Tertiair, van groot 
belang. De twee stadia in het Paleoceen zijn respectievelijk het Dan (de oudste) en het Thanet (iets 
minder oud). 
Lange tijd was het onduidelijk waar de grens tussen het Krijt en het Paleoceen lag: in Stevns Klint leek 
een "mengfauna" voor te komen tussen het Paleoceen en het Krijt, waardoor gedurende lange tijd alle 
lagen bij Stevns Klint tot het Krijt werden gerekend.  
Pas rond 1940 werd duidelijk dat juist bij Stevns Klint de grens tussen Krijt en Paleoceen heel scherp is. 
Deze scherpe grens tussen het Krijt en het Dan wordt gevormd door de "Visleem"-laag, een dunne 
donkere laag die twee totaal verschillende fauna's scheidt. Deze laag kreeg wereldfaam door de 
ongewoon hoge concentratie van het element iridium, dat alleen daar zo veel voorkomt. Dit wordt in 
verband gebracht met de gigantische meteoriet-inslag, die het einde van het Krijt markeerde: een grote 
verandering van het klimaat en het massaal uitsterven van vele diergroepen, bv. sauriërs en ammonieten. 
De 1 tot 30 centimeter dikke "Visleem"-laag is grijs tot zwart en bevat fossielen van zeeëgels en van 
haaientanden en schubben van vissen. 

Bovenop deze laag ligt meestal 
de Cerinthium-kalk, vaak 
ongeveer 70 cm dik; deze laag 
heeft haar naam gekregen door 
het voorkomen van de 
Cerinthium-slak, die ook in Stevns 
Klint is gevonden. Bovenop deze 
Cerinthium-kalk ligt een veel 
dikkere, golvende kalklaag, de 
Bryozoën-kalk:, de golvingen zijn 
heel kenmerkend en te 
interpreteren als banken van 
mosdiertjes die in ondiep water 
zijn afgezet. 
 
Een overzicht van de lagen bij 
Stevns Klint is in de tekening 
hiernaast schematisch 
weergegeven. 
Ook elders in het gebied tussen 
Stevns Klint en Køge (meer naar 
het noorden) zijn lagen gevonden 
die thuishoren op de overgang 
van Krijt naar Tertiair. Bekend is 
de kalkgroeve van Fakse (de 
"Fakse Kalkbrud") met een rijke 
fossielenfauna uit het Dan. 
Ook in noordelijk Jutland is het 
Dan op vele plaatsen ontsloten. 
 
 
 
 
 

!
!
krijtlagen bij Stevs Klint 
!
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Het Kwartair in Denemarken en Zweden. 
 
Met het Plioceen eindigt het Tertiair en komen we in het Kwartair, ca. 2,5 mljn jaar geleden. De indeling is 
waarschijnlijk een zeer bekend: Pleistoceen met de ijstijden en Holoceen, de warmere tijd waarin we nu 
leven. 
 

 
 
Ölands noordpunt, een kust met zwerfstenen  
 
Door het schuivende landijs zijn vanuit heel Skandinavië vrachtladingen stenen verplaatst en zuidelijker, 
vooral in Denemarken,  afgezet: langs alle kusten vindt men afgesleten zwerfstenen, vaak graniet, uit 
Noorwegen en Zweden, in veel verschillende kleurcombinaties.  
Op Møn en op Rügen wordt duidelijk dat het schuivende ijs enorme, kilometers grote, brokken van Krijt-
afzettingen heeft opgetild, vervormd en verschoven. Alle Krijt-afzettingen lagen oorspronkelijk horizontaal! 
 

André Beijersbergen 
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Dagverslagen 
 
zondag 17 juni, de tocht naar Møn 
 
Op deze vroege zondagmorgen verzamelen 18 KNNV-leden zich op het Stationsplein in Deventer om 
met elkaar op reis te gaan naar Møn en Öland, twee eilanden voor respectievelijk de Deense en de 
Zweedse kust. De meeste deelnemers komen met de trein, enkelen worden gebracht door familie omdat 
er door werkzaamheden aan het spoor toch weer vertragingen waren voorspeld. Er wordt met elkaar 
kennis gemaakt en we zien een aantal bekende gezichten van eerdere reizen.  
 
Nadat de bagage in de beide busjes geplaatst is, moet er nog snel even een bezoek aan het stationstoilet 
gebracht worden. Het wordt een hele wandeling: door de stationshal, langs de perrons, ergens een tunnel 
onderdoor, dan weer omhoog en vervolgens nog verder. Gelukkig dat de “nood” nog niet al te hoog is bij 
dit groepje dames dat deze speurtocht moet ondernemen. Aangekomen bij het toilet blijkt dat er betaald 
moet worden: €0,60. Dat kan met muntjes of met de mobiele telefoon. Deze laatste mogelijkheid zou toch 
wel handig zijn omdat blijkt dat we geen van allen passende muntjes bij ons hebben. Maar hoe zou dat 
moeten, per telefoon betalen? Niemand die dit weet. Wat nu? Na veel zoeken in allerlei verborgen 
zakken wordt toch het juiste bedrag bij elkaar verzameld, maar dit is helaas maar voldoende voor één 
toiletbezoek. Geen probleem, we gaan om beurten voor één bedrag, dat moet toch kunnen? Helaas, 
tijdens het laatste gebruik blijkt de beschikbare tijd om te zijn en het licht gaat plotseling automatisch uit, 
de deur vergrendelt zich en kan nu van buitenaf niet meer geopend worden. Lichte paniek bij de laatste 
bezoeker die zich nog in het pikdonkere en smerige toilet bevindt. Waar zit het lichtknopje? Waar is de 
deurknop? Alles komt natuurlijk toch goed.  
 
Als iedereen weer aanwezig is, mag er een plekje in één van de beide busjes ingenomen worden. We 
hijsen ons in de gordels en uitgezwaaid door een aantal familieleden rijden we om precies 10 uur de 
parkeerplaats af. De twee slankste dames  (Margriet en Liesbeth) wordt verzocht voorin naast chauffeur 
André plaats te nemen en zij worden bevorderd tot de kaartlezers van het voorste busje.  
Via Hengelo en Oldenzaal rijden we over E30 richting Osnabrück. Vanuit het busje wordt er al 
gedetermineerd: we zien o.a. bermstroken  met Rorippa, een soort waterkers. Even voorbij Oldenburg is 
er de eerste stop, de gelegenheid om even de benen te strekken en in het restaurant is er voor de 
liefhebbers verse koffie met heerlijk gebak te koop. Na een half uurtje gaat de reis weer verder, we toeren 
over de drukke Bundesautobahn 1 verder naar het noorden, via Bremen richting Hamburg. 
De gesprekken achterin de bus worden interessanter en krijgen een zeer hoog niveau: zo wordt de 
grootte van de meegenomen koffers kritisch besproken, het meegenomen aantal stuks ondergoed en 
sokken wordt meegedeeld, het aantal en de  warmte van de meegenomen fleece-truien blijkt zeer 
verschillend te zijn. Er zijn nieuwe camera’s gekocht, de knoppen aan de binnenkant van de deuren van 
het busje worden bestudeerd, een paar voorgaande reizen van de KNNV worden uitgebreid besproken 
en geëvalueerd en zo tuffen we met een rustig tempo mee in de vele files rondom Hamburg.  

En als dan iemand vanaf de voorbank 
plotseling zomaar meedeelt dat zij bij het 
pakken van de koffer museumkevers in de 
klerenkast gevonden heeft, wordt ook onze 
keverspecialist Ad wakker. Hij deelt ons mee 
dat zo’n kever zich voedt met haren en veren. 
Vaak zijn deze beestjes afkomstig uit een 
vogelnestje dat onder de dakgoot zit en via 
een kier komen ze het huis binnen.De 
verhalen worden sterker: iemand anders heeft 
Indische meelmot in de muesli gevonden en 
bij een ander liepen zulke motten vanuit de 
spaghettipot in kolonnes via het plafond 
verder de woning in. Tja, door deze verhalen 
kan de reis nog erg leerzaam voor ons 
worden.  

 

!
!
Deens landschap  
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Zo’n 35 km voor Lübeck, is de volgende stop en daarna zien we al de grote richtingborden naar 
Puttgarden en kunnen we rustig doorrijden door de Duitse deelstaat Sleeswijk Holstein.  De oogjes van 
sommigen worden wat zwaarder, het wordt aardig stil in de bus en onze chauffeur en reisleider vraagt 
zich dan ook bezorgd af: “Zou iedereen er wel in zitten?”  
 
We rijden verder naar het noorden, en komen uiteindelijk tegen 5 uur aan in de havenplaats Puttgarden, 
het vertrekpunt van de ferry naar Rodby Faerge, in Denemarken. De beide busjes kunnen direct de boot 
oprijden. Aan boord krijgen we gelegenheid om iets te eten en te drinken, in de cafetaria mogen we voor 
€ 10,00 iets besteden. De frietjes met braadworst, schnitzel of visfilet smaken goed, de groentes moeten 
we er maar bij bedenken.  
 
Na een overtocht van 45 minuten zien we de kust van Denemarken al liggen en na een hartelijke groet: 
Have  a pleasant journey – verlaten we het schip en rijden we het vriendelijke schiereiland Lolland op.  
 
Vanaf deze haven is het is nog ongeveer 95 kilometer naar onze eerste verblijfplaats, het eiland Møn. Het 
is nog steeds prachtig weer, we genieten van het glooiende landschap, van de dorpjes met hun mooie 
gekleurde houten Scandinavische huizen die afgewisseld worden met hier en daar een fraai kerktorentje.  
De landelijke rust, de ruimte, de kleuren én het lange daglicht zijn opvallend na de drukte van de Duitse 
autobahn.  
Via twee  imponerende bruggen- de Farøbroerne - steken we de zuidwestelijke zeearmen van de 
Oostzee over. Deze 1726 meter en 1596 lange tuibruggen verbinden de schiereilanden Lolland en 

Falster met elkaar, een kleinere brug biedt 
toegang tot het kleine eilandje Bogø en vandaar 
leidt er weer een brug naar het eiland Møn, het 
einddoel van deze dag, waar we tegen half negen 
aankomen in het dorp Borre, daar zullen we in het 
mooi gelegen Danhostel ‘Møns Klint’ drie nachten 
verblijven.  
 
Omdat het erg lang licht is, gaan we met een klein 
groepje nog de omgeving verkennen, het hostel is 
erg landelijk gelegen en direct in de achtertuin 
beginnen de wandelroutes. De eerste orchideeën 
worden gevonden, de bosorchis en de 
bergnachtorchis –we leren dat de helmklokjes van 
deze witte orchis naar binnen staan, dit in 
tegenstelling tot haar evenbeeld, de welriekende 
nachtorchis. 
Iemand signaleert in een poel een pad, die de 
naam krijgt van vroedmeesterpad, de geelgors 
vliegt in de prachtige oude beukenbomen en we 
genieten van deze mooie, lange, stille avond met 
haar bijbehorende geluiden. Thuis gekomen 
worden er nog een aantal theebuiltjes uit de 
bagage opgediept en na een beker heerlijk warme 
thee gedronken te hebben zoeken we onze 
slaapplek op. 
 
 

 
De maaltijd stond klaar 
 

Gea Warringa 
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18 juni  wandelen naar en langs Møns Klint 
 
De eerste excursiedag. Een echt Scandinavisch ontbijt, overvloedig voorzien van allerlei soorten brood 
en bolletjes en heerlijk beleg. We maakten zelf onze lunch klaar met een doosje salade, een stukje vis of 
gehaktballetjes. 
 
De wandeling begon door het bos, licht stijgend en dalend over een slingerend, breed pad. Zo’n eerste 
dag valt er veel te zien en geeft ons de gelegenheid om plantennamen op te halen.  
De bosvegetatie was rijk aan typische bosplanten als bolletjeskers en vooral aan prachtige grassen als 
ruwe smele, bosgierstgras en éénbloemig parelgras. Na het bos belandden we op een glooiende weide 
met een betoverend uitzicht op een baai en de blauwe zee. Het was prachtig weer. 
We moesten een stukje van het pad afsteken omdat we natuurlijk niet opschoten. Links van het pad 
werden we gelokt door een prachtig blauwe kleur. Weerstand bieden had geen zin en weldra zaten we 
allemaal op het heuveltje de orchideeën te fotograferen. Die stonden er op dit kalkgraslandje volop. 
Het was een wonderschoon veldje met blauw vlas en roze esparcette. Er lag een donkerrode weerschijn 
overheen van wolken kleine bevertjes. Alles wat er op zo’n landje thuishoort stond er ook. 
We struinden weer een stukje bos door en liepen langs de geasfalteerde weg naar het Geocentrum. 
We gingen niet naar binnen, want het was er veel te duur. Maar de koffie was de kronen waard. 
 

 
 
wandelen langs Møns Klint 
 
Toen de eindeloze treden af naar de zee. Geweldig, dat uitzicht op de krijtrotsen.Onderlangs  lag een 
strook keien, waarover we moeizaam naar de volgende opgang liepen. In de hoge krijtrotsen waren de 
zwarte aderen van het vuursteen goed zichtbaar. Het krijt was zo wit in het zonlicht dat het schitterde in je 
ogen. Een intrigerend landschap. Het was warm en het bestijgen van de trappen kostte ons wel enige 
moeite. Door het koele bos wandelen we weer terug naar onze jeugdherberg “Møns Klint”. 
 

Margriet Maan 
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dinsdag 19 juni, Ulvshale strand, een stad en wat kerken 
 
In krap een uur rijden we door een zacht glooiend zonnig landbouwgebied via Magleby naar het 
zandstrand van Ulvshale. André legt ons uit dat de stroming stenen van Mons Klint meevoert die voor 
landaanwas verderop zorgen. Langs het groene strand vinden we mooie velden wit hoefblad en 
zeelathyrus, kiezels en compacte oorkwallen langs de kustlijn, Engels raaigras en zelfs een ringslang. 
Ursula en Cécile zien een uitnodigend bankje voor een koffiepauze. Dit bankje in het duinzand blijkt 
spontaan aan één kant de lucht in te gaan als je op de andere kant gaat zitten. Grote hilariteit. Dirk 
verrast de groep met 3 vuursteentjes waar fossielen in zitten. De stevige doorstappers bereiken het 
gebied waar het strand in onbegaanbaar moeras verandert. Ze gaan landinwaarts en deels via de weg 
terug naar de busjes. We peuzelen ons lunchpakket op in een heerlijk zonnetje. 
Een autoritje van een kwartier en we zijn in het centrum van 
het stadje Stege.We bekijken het oudste gebouw: een hofje uit 
de 17e à 18e eeuw, okergeel en met vakwerk, rode 
pannendaken en veel mussen. Op naar de kathedraal. Deze is 
deels Romaans met een aanbouw in gotische stijl. In het hoge, 
ranke gotische bouwdeel zijn de fresco's meer gestileerd dan 
in het Romaanse. De kathedraal is opgebouwd uit 
afwisselende lagen baksteen en mergelachtig materiaal uit de 
omgeving in de zogenaamde speksteenstijl. 
Tijd voor koffie op een terras. Een enkeling waagt zich aan het 
gifgroene marsepeingebak met chocola. Dan shoppen in dit 
grootste stadje van Mon. Langs de oude stadspoort – 
Romaans, speksteenstijl – naar de kerk van Keldby. Een in 
oorsprong kalkstenen Romaanse kerk die gotisch verbouwd is. 
In de buitenmuren zijn uitsparingen. Daarin kunnen 
steigerbalken aangebracht worden. Het later aangebrachte 
gotische gewelf is deels over de oude fresco's op de muren 
aangebracht. Het gewelf is beschilderd door de beroemde 
meester van Elmelunde. Zijn stijl is levendiger, gedetailleerder 
dan de statische muurschilderingen uit de 12e eeuw. Een 
preekstoel uit 1586 en een altaar met een drieluik van 
houtsnijwerk vertegenwoordigen de Renaissance in deze kerk. 
Omdat de inwoners van Møn zoveel aan de Oostzeehandel 
verdienden konden ze zich zulke fraaie kerkinterieurs 
veroorloven. 
 

 
Na een kort autoritje bezoeken we de 
kerk van Elmelunde. Ook hier fresco's 
van de meester van Elmelunde, die 
eerder al fresco's in Keldby 
schilderde. Duidelijk is hier in 
Elmelunde de ontwikkeling in zijn 
kunst te zien. Dezelfde religieuze 
symbolische voorstellingen, maar 
verfijnder en gedetailleerder 
uitgewerkt. Opmerkelijk: pal achter de 
kerk is een grafheuvel uit (zoals op 
het bordje stond) de "brons- of 
ijzertijd". Dan naar de jeugdherberg 
waar een heerlijke en uitgebreide 
buffet-avondmaaltijd voor ons is 
klaargemaakt. 
 
 
 

 
 
 

Cécile Arnold 

!
!

in de Keldby Kirke 
!
! !

!

!
!
avond, een excursie op Møn  
!



!16!
!

woensdag 20 juni, naar Öland 
 
Ontbijt om 7.30 uur en vertrek van het eiland Møn om 8.30 uur, op weg maar een nieuw avontuur.  Het is 
bewolkt weer.  
Na een goed uur rijden stoppen we bij Stevns Klint.  André wil ons een bijzonder geologische plek laten 
zien. Aan de rand van de Stevns Klint staat een kerk. Het koor van deze kerk is een aantal jaren geleden 
al naar beneden gevallen. Op deze plek is de grens tussen Krijt en Paleoceen heel goed waar te nemen. 
Het bovenste deel van de krijtrotsen bestaat uit een dikke, golvende kalklaag, de Bryozoën-kalk. De 
golven zijn heel kenmerkend en te interpreteren als banken van mosdiertjes die in ondiep water zijn 
afgezet. Daaronder een laag Cerinthium-kalk, waarin veel Iridium zit. Dat het daar in zo’n hoge 
concentratie voorkomt, komt waarschijnlijk omdat er omstreeks die tijd een meteorietinslag is geweest, 
waardoor er vele diergroepen zijn uitgestorven. Daaronder de dunne donkere laag, de Visleemlaag en 
dan tenslotte een dikke laag Bryozoën-rijk schrijfkrijt. 
 
We rijden weer verder en komen via een toltunnel en een grote brug Zweden in. Onderweg stoppen we 
voor de lunch bij een parkeerplaats. We zien bossen en meren en gelukkig is de zon gaan schijnen. De 
aardbeien zijn rijp en overal staan kraampjes met jordgubbar te koop. Bij Kalmar rijden we via een hoge 
brug naar Öland en daar zetten we koers naar het noorden. Ons avondeten nuttigen we in Bornholm, 
lekker eenvoudig voor de meesten van ons: frietjes met spareribs en een blaadje sla. Langs de weg 
staan heel veel oude houten korenmolens ‘störlinge’. 
 

 
 
de kust bij Stevs Klint 

 

 
 

de brug over de Sont   
 
Om 20.00 uur zijn we op onze eindbestemming Hälludens Stugby in Byxelkrok. En dat is het begin van 
een film, die we ons nog wel even zullen blijven herinneren. Er heerst een enorme chaos in ons nieuw 
onderkomen. We beginnen met veel onduidelijkheid over de kamerindeling en de sleutels die op de 
kamerdeuren moeten passen en Monica, de eigenaresse Van Hälludens Stugby weet de spanning er wel 
in te houden. We hebben gereserveerd met vol pension, maar nu blijkt dat we zelf moeten koken. Zij 
heeft de benodigde ingrediënten in de koelkast gedaan. Een onoverzichtelijk geheel, vooral in de 
keuken.We moeten wel even slikken, maar besluiten om het maar te nemen zoals het is. Magda geeft te 
kennen dat zij de komende dagen gaat koken. Gea en Dick gaan assistentie verlenen en de rest van het 
gezelschap zal in ploegendienst afwassen en helpen met het eten voorbereiden. We gaan lekker slapen 
en ons verheugen op de komende dag. 
 

Joke Jansen 
 
 
donderdag 21 juni, de eerste excursies op Öland 
 
Dit wordt onze eerste excursiedag op Öland, waar we zijn neergestreken in het noorden van het eiland. 
De bazin van het huis – Halluden- heeft ons gisteren al behoorlijk tegen de haren ingestreken door te 
eisen dat we zelf onze maaltijden moesten bereiden en de afwas doen. Dat houdt volgens haar de 
formule Vol Pension in.  Gelukkig hebben wij veel helpende handen in de groep, dus het gaat ons lukken.  
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Onder de bezielende leiding van Magda, die zich heeft opgeworpen als natuurlijke aanstuurder van de 
catering, lukt het om stipt om 8 uur het ontbijt te starten. De voorraden op tafel worden nauwlettend in het 
oog gehouden door Dick, die er voor zorgt dat alle lege schaaltjes direct weer worden gevuld en niemand 
een plakje kaas tekort komt. Er wordt soepel een vrijwillige corveeploeg gevormd en om 5 over 9 is alles 
aan kant. Klaar om het veld in te gaan. We gaan vandaag eerst lopen naar Ölands norra udde, het 
noordelijkste punt van het eiland. Het weer is stralend, om 9 uur is het al 23 graden C. 
 
We lopen eerst een stukje door het bos. Een impressie van dit gebied: velden met Lelietjes van dalen in 
bloei, een Groot geaderd witje, Pekanjers en heel veel Vincetoxicum (Giftige engbloem). Het is absoluut 
libellenweer, er vliegen er heel veel. Het blijken voornamelijk Gewone oeverlibellen te zijn. We lopen 
verder richting zee en Margriet stapt bijna op een hazelworm. De kust is stenig, we zien veel Sedum 
album en een Groot Koolwitje. Ook komt er Grote engelwortel en Zeekool in ons blikveld. We zien verder 
een nieuwe orchideeënsoort: Dactylorhiza incarnata. In de kalme zee zwemmen doorzichtige garnaaltjes 
in allerlei formaten. 
 
Het bos langs de strandweg herbergt een Noordse nachtegaal (ook gehoord door Liesbeth) en ik meen 
een Roodmus te horen.  Dirk weet veel van bomen en wijst ons op de talrijke Zweedse meelbesbomen 
die er in dit bos staan, sommige al zichtbaar oud. Op zee dobberen Eidereenden en Grote zaagbekken. 
Op de noordpunt van het eiland zien we de vuurtoren, Lange Erik genaamd. Hij staat op een apart 
eilandje en er is een dammetje naartoe gelegd. Hier is het tijd en gelegenheid voor koffie of een ijsje 
waarna we weer terug lopen naar onze accommodatie om te lunchen.  De lunch is ook weer goed 
georganiseerd, er is een corveeploeg ingesteld. 
 

 
 
Neptuni Akrar  
 
’s Middags vertrekken we lopend in zuidelijke 
richting naar de Akker van Neptunus, Neptuni 
Åkrar. Hier zullen we de orchideeënweitjes 
bezoeken waar Öland zo beroemd om is.  Als 
voorproefje zien we langs de asfaltweg erheen 
al een plek met tientallen, zo niet wel honderd 
Witte bosvogeltjes. Ieder kan een eigen 
exemplaar opzoeken om te fotograferen. Bij 
het eerstvolgende paadje van de weg af is het 
meteen raak: weitjes met een massa prachtige 
Soldaatjes en Hondskruiden. Even later lopen 
we richting zee over scherpe kalkbrokken uit 
het Ordovicium. Deze laag is rijk aan fossielen 
en na enig zoeken herkennen we  koppotigen 
van het geslacht Orthoceras in het terras vlak 
aan zee. 
 

!
!

het bosvogeltje, heel poëtisch  
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Lopend lang de zeereep zien we de steenlaag onder een dikke vegetatielaag verdwijnen met o.a. Juncus 
gerardi en Moeraszoutgras. Op een grote steen tussen deze planten is een slang verveld. Hans neemt 
het huidje mee om thuis verder te determineren. Dat zal gaan lukken, het blijkt van een Ringslang 
(dankzij het boek Herkenning Amfibieën en Reptielen van Annemarie van Diepenbeek en Raymond 
Creemers, uitgave RAVON). 
 
Als we weer “ huiswaarts” keren ontdekt Dick in het bos nog een bijzondere soort wintergroen: Pyrola 
chlorantha. Deze soort is herkenbaar aan zijn rode stengel en bloempjes met een zweem van groen. 
’s Avonds wordt er een heerlijke maaltijd voorgeschoteld bestaande uit boerenomelet met komkommer en 
tomatensalade met als dessert yoghurt met ananas. Applaus voor Magda en haar vrijwilligersbrigade! Als 
laatste: ook de nieuw gevormde corveeploeg werkt de afwas in no-time weg. 
 

Ellen Kerkhof 
 
vrijdag 22 juni, ons kookteam kan wel wat 
 
Ontbijten, lunchpakket maken, afwassen. Er zijn probemen met Monica, de uitbaatster van ons verblijf; ze 
doet zelfs geen boodschappen meer hoewel ze André’s creditcard gegijzeld heeft. Ligging en bewassing 
worden zaken van veel zelfredzaamheid. Een korte rit, het is weer mooi weer. We rijden naar  het Linde 
Reservat in de buurt van Byxelkrok. Hier wandelen we, eerst door een weinig Zweeds landschap, het lijkt 
wel zuid-Europa: droog en begraasd door schapen. Later wordt het natter, daar zorgen runderen voor het 
beheer. Natuurbeheer lijkt heel simpel werk, de meeste beherende rundreen kunnen er bij liggen. Bossen 
met een rijke ondergroei. Sommige stukken bos zijn vochtig, met essen, een plankenpad, lissen en 
waterviolier; ander zijn veel droger met lelietjes-der-dalen. Zo te zien hebben muggen en orchideeën 
elkaar gevonden: we vinden de grote muggenorchis. Plantenliefhebbers worden enthousiast: zulke 
interessante planten: vetblad, nog wel twee soorten Pirola (chloranta & rotundifolia) en ook nog bijna 
naast elkaar, maanvarentjes (een vezoeknummer van André), kamzwartkoren (Melampyrum cristatum), 
het meeste niet goed fotografeerbaar. Een bezwaar van bossen is toch wel dat bomen vaak veel licht 
tegenhouden, niet alleen de flora kan hier last van hebben, ook de flora-fotograaf ondervindt hinder. Veel 
insecten: ook vandaag weer veel gewone oeverlibellen, twee soorten parelmoervlinders en mooie 
spinnen, die passen –zonder insect te zijn- goed in deze opsomming.  
 

 
 
de kust bij Byrum 
 
Er worden boodschappen gedaan en er wordt koffie gedronken en we gaan verder naar de kust bij Byrum 
Sandvik. Aan de kust zijn In het geërodeerde kalkgesteente veel fossielen te zien, zoals trilobieten en 
Orthoceras, een Nautilus-achtige koppotige (inktvis) met een rechte, niet gespiraliseerde schelp. Naar 
aanleiding van de trilobieten vertelt André dat fossielen van trilobieten meestal gefossiliseerde 
vervellingsresten zijn en geen ‘echte’ dieren). Op de aan de kust gelegen Mensalvaret gaat niet iedereen 
kijken, hoewel er vliegenorchissen staan, een nieuwe soort voor vandaag.  
 
Weer op weg naar ons verblijf om ons aan de goede zorgen van Monica over te geven. Nog een korte 
stop om een bezoek aan een moerasje oostelijk van Byxelkrok te brengen.Een roggelelie-achtige plant 
langs de weg, aangebrande orchis en veel rozen met grote, scherpe dorens. Het meertje dat André hier 
bij een eerder bezoek heeft aangetroffen is niet meer: opgedroogd. Het lijkt droog in het deel van Zweden 
waar we nu zijn, ook op de heenreis hebben we veel beregening op akkers gezien. We eten: vis, ons 
kookteam kan wel wat. 

Hans Schinkel 
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zaterdag 23 juni, een interessante waarneming 
 
Naar Knisa Mosse: een moerasgebied rond een meer, door weinig neerslag is het moeras relatief droog. 
De strook vlak langs het meer is in verband met het broedseizoen niet toegankelijk. Boven het water 
vliegt een bruine kiekendief. Het pad voert ons naar een weiland met Schotse Hooglanders. Voordat we 
daar aankomen worden een haas en vlakbij een boommarter gezien.  Op een muurtje zit een gewone 
tapuit. Voorbij de grazers wordt de flora interessant, onder andere wilde cichorei, vlas en selderij, 
vliegenorchis en honingorchis. 
 
Door naar het strand, waar Hans de mooiste trilobiet van de hele reis vindt! Het strand bestaat uit lagen 
kalksteen; langs de oever is een ondoorlaatbare laag, waarover zoet water naar het strand loopt zodat er 
op vijf meter van de branding orchideeën groeien terwijl boven op de steentijm staat. 
Na een stuk strand steken we weer landinwaarts langs de andere kant van het meer, hier is het vochtiger 
met moeraskartelblad, melige primula, moeraslathyrus, Duitse andoorn, schildereprijs, ruige scheefkelk 
en nog veel meer. Prachtige honingorchis! Ursula ziet een ringslang, langs het meer lopen zo'n dertig 
brandganzen en boven de grote eiken cirkelt een buizerd. Al met al een interessant natuurreservaat! 
 

De kerk van Kallehamn is ongeveer duizend jaar oud; binnen zijn er maquettes van vijf bouwstadia en 
vitrines met archeologische vondsten. De oude massief eiken deuren getuigen van groot vakmanschap. 
Hierna is het tijd voor alweer een uitstekend diner van ons onvolprezen keukenteam… en tevreden naar 
bed! 

Dirk Bais 
 
 
zondag 24 juni, het Trollenbos 
 
Na een heerlijk ontbijt en wat opruimwerkzaamheden vertrokken we om 9 uur met de busjes naar de 
Noordoostelijke landtong van het eiland, voorbij de baai van Grankullavik. Het weer was lekker, zonnig 
met wat wolkjes voor de sier. Bij het bezoekerscentrum van Trollskogen had men bruinrood geschilderde 
huisjes ( Stuga’s) ingericht als tentoonstellingsruimte. Ze gaven informatie over de plek en de historie. Ik 
had weinig tijd alles te lezen; Toch zijn hier wat wetenswaardigheden.  
Het laatste Ölandse paard – Lilly – was in 1925 uitgestorven op de Alvaret. Het was 130 cm hoog. De 
paarden leefden in grote kuddes op de Alvaret. Verder verbouwde men 5 soorten graan op Öland – 
tarwe, rogge, gerst, haver en een kruising van tarwe en rogge. In 1860 was er een bosbouwschool 
gesticht op het eiland, in 1895 verplaatst naar het platteland. De beheerder had zich kennelijk uitgeleefd 
in het aanplanten van naaldbomen, en exoten als taxus en douglasspar. Het land was ontbost. De 
studenten moesten toezicht houden op het voorkomen van branden en op bessenpluk door de bevolking. 
Op heterdaad betrapt moest men alles, bessen en dozen, inleveren en een fikse boete betalen. Vergelijk 
met de cranberrypluk op Terschelling. Toch werd de pluk weer vrijgegeven na afkondiging van de 
dominee op de kansel in de kerk. Dit alles werd met oude platen en voorbeelden in natura leuk 
geïllustreerd.  

!
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We gingen het bos in, veel naaldbos, op zoek naar 
zevenster en het kruipende, zodevormende, 
behaarde, altijd groene dwergstruikje, het 
Linnaeusklokje, wat we na een tijdje aantroffen. In 
ons land werd dit klokje omstreeks 1900 ook 
gevonden bij Appelscha ( uit de Levende Natuur) 
Men kon toen ook leverbloempjes op de markt kopen 
en de zevenster groeide ook nog bij Denekamp. In 
het Trollenbos stond ook eenzijdig wintergroen bij 
doorgeschoten jeneverbes. Iedereen ging weer op 
de knieën voor de foto’s. 
 
Dit bos zit vol geschiedenis en geheimzinnigheid: 
veel leeswerk op bordjes, ook in het Engels. Bij een 
gestrand schip stond bij voorbeeld een boom met 

bovennatuurlijke krachten. Er was ook een opslagplaats van stenen in de Deense oorlog van 1408. Men 
vocht hier om de controle over de Oostzee. Langs de kust veel graven uit de ijzertijd: grafheuvels die men 
niet geopend heeft. Men begroef de (rijke) doden dicht bij zee. Werden ze soms per schip naar hun 
laatste rustplaats vervoerd? Men deed ook aan teerwinning. In een kuil werden dennetakken gelegd. Die 
werden aangestoken en bij de verbranding liep de teer door een gootje in grote bakken naar beneden.  
 

 
Omstreeks 11 uur kwamen we bij de noordelijke punt aan. Eventjes pauze. Een prachtige plek met veel 
vogels in de lucht en aan de overkant de vuurtoren Lange Erik. Aan drie zijden een lichtblauwe zee en 
gele wede groeiend op grijze stenen.  
Hierna liepen we weer verder. We kwamen langs velden onrijpe bosbessen, kronkelende stammetjes van 
de grove den, zagen klimop en eikvaren en niet te vergeten de Trolleken, de oude eik als 
oriënteringspunt voor zeelieden. Honderden jaren oud en een huis biedend aan vliegend hert vleermuis 
en korstmossen. 
  
We passeerden ook een  indrukwekkend scheepswrak van de Schoener Swiks, een driemater in een NO-
storm vergaan in 1926. Gelukkig overleefde de bemanning de ramp. Na een ruime lunchpauze liepen we 
terug . Het bos maakte steeds meer een rustgevende indruk op mij, ondanks de trollen. Ze hadden zeker 
een rustdag op zondag. Bij het bezoekerscentrum was er o.a. de door ons druk bezochte boekenverkoop 
en ijsco’s en koffie iets verder op. Wat een prachtige dag en wandeling.  
 
Om half drie kwamen we bij Böda Hamn (haven) , een stukje ten zuiden van het Trollenbos aan de 
oostkant van het eiland. Daar was een zeer drassige strandweide langs zee, beweid door dieren die er 
regelmatig in wegzakten – grote zwarte gaten tussen de pollen. Voor ons was het bijna springen van de 
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ene pol  op de andere, Af en toe sprong er iemand wel eens mis maar over het algemeen kwamen we 
ongedeerd aan.  
Er was ook weer het nodige te genieten aan zeevogels – zwanen, sterns, kluten met jongen, bergeenden, 
scholeksters, enz. Op die wandeling werden ook Linnaeusappels gevonden: bolletjes fossiele zee-egels – 
kristallijn. Ook aan planten viel het nodige te genieten: zeepostelein, bilzekruid, zeeraket enz.  
Langs de weg liepen we terug. We deden bij een welverdiende koffiestop een Konditori aan en even later 
werd nog een hemelsblauwe smeerwortel ( Symphytum asperum) gespot. Na nog een  bezoek aan het 
melkviooltje (viola pumila) kwamen we terug in ons verblijf waar we de laatste heerlijke maaltijd in het 
noorden van Öland  voorgeschoteld kregen. Hulde aan de koks.  
Alweer een prachtige dag  

Yula van Barneveld 
 
 
maandag 25 juni, op weg naar het Zuiden 
 
Het is vandaag verhuisdag. We verlaten het noorden en gaan naar het zuiden, Stora Frö (Groot Zaad)  
Het is de laatste ochtend dat we kunnen smullen van het heerlijke zelfverzorgde ontbijt. Na stofzuigen en 
afwassen vertrekken we om 9 uur. Niet met twee busjes maar we worden vooraf gegaan door de auto 
van de eigenaresse Monika. Er moet namelijk nog een financiële transactie plaats vinden. Hiervoor is een 
bank noodzakelijk. Tot onze verrassing rijdt ze Löttorp voorbij. Tot onze verbazing ook Borgholm. Worden 
we ontvoerd? André grijpt in als een volleerd verkeersagent en weet mevrouw Monika tot stilstand te 
brengen en rechtsomkeerd te laten maken naar Borgholm. Na een langdurig verblijf in het bankkantoor is 
uiteindelijk alles geregeld. Gelukkig is er in dit stadje ook een Konditori, waar koffie met gebak 
verkrijgbaar is.  

Om kwart voor twaalf vertrekken we naar de ruïne van het paleis van Borgholm. Het regent, zodat er in 
de busjes geluncht wordt. Zodra het droog is wandelen we rond het kasteel. Een deel van de groep 
waagt zich op de helling aan de Westkant. De anderen blijven boven, waar veel te genieten is. Veel 
Sedum album en muurpeper. Langs de muur staat Stinkende Ballote. Is het hem wel of niet? Ja toch wel 
maar met weinig vieze lucht.  
 
Op het parkeerterrein werden we verrast door Gestreepte leeuwenbekken. Interessant bij het kasteel was 
het verhaal over het cement. Vroeger werd kalk gebruikt. In onze moderne tijd met hard cement blijkt dit 
toch niet het juiste middel om de oude muren te restaureren. Het neemt namelijk water op, dat in de 
winter bevriest, uitzet en de muur beschadigt. Men is nu bezig alle hard cement weer te verwijderen en te 
vervangen door ouderwets kalkcement.  

!
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We vertrokken om een uur. Het volgende 
doel was Halltorps Haga. Dit is een bos 
met nog een aantal oude woudreuzen. 
Het zijn kolossale eiken, de meeste niet 
meer levend. De stammen zijn doorgroefd 
door de larven van de eikenboktor. Ze 
maken gangen van 1 cm breedte. 
Volgens het infobord zouden er ook 
vrouwenschoentjes moeten voorkomen. 
Niets gevonden. Een Nederlandse dame 
die er ook liep en er al enige jaren kwam 
vertelde dat het vrouwenschoentje al  
jaren niet meer waargenomen.  
Verder zuidwaarts. Op naar ons hotel 
Strandnära (‘Vlak bij het strand’) in Stora 
Frö. Bij aankomst was het nog gesloten. 
Dan eerst maar naar het volgende dorp, 
Mörbylånga.  
 
De natuurboekhandel was echter aan de 
oostkust van het eiland, te ver om deze 

middag nog naar toe te gaan. Er was wel een ICA supermarkt. 
 
Om kwart voor vijf waren we weer terug bij het hotel. Het was in het zelfde gebouw waar de Ölandreis 
van 2007 logeerde. Toen was het nog een verouderde jeugdherberg. De nieuwe jonge eigenaars hadden 
het helemaal opgeknapt. Het ziet er nu uit of het zo is weggelopen uit de film Wilde Aardbeien van Ingmar 
Bergmann. Een deel van de groep moest genoegen nemen met een huisje, met als nadeel dat alleen 
buitenom het toiletgebouw bereikt kon worden. Het dinerbuffet is er uitstekend. Ook voor de twee 
vegetariërs.  
 

Kees Fokkes 
 
 
dinsdag 26 juni, het andere Öland 
 
Na een nacht in onze nieuwe kamers te hebben gerust, wacht een groot deel van onze reisgroep al om 
07:45 uur met enig ongeduld op het opengaan van de zelfbedieningsruimte voor ontbijtwaren. We 
moeten er niet alleen aan wennen dat het ontbijt hier wat later is dan in Hälludden; we zijn ook erg 
nieuwsgierig naar wat Strand Nära Hotel op dit aspect te bieden heeft. 
Welnu: dat maakt indruk. Niet alleen is de muesli en de keuze uit verschillende soorten yoghurt erg in 
orde, maar het zelfgebakken brood overtreft alle verwachting. De ambachtelijkheid walmt er uit op, en bij 
het zelf snijden van gulle schijven ontwaren we allerlei zaden waaruit wij als botanen meteen een heel 
lijstje plantensoorten noteren. 
Ik stel blij vast dat er ook twee soorten ingemaakte haring (‘kryddad sill’) verkrijgbaar zijn, en heb eigenlijk 
nu pas echt het gevoel dat ik in Zweden ben. Als Hans en ik gretig enkele botenhammen met vis 
verorberen, trekken we ons niets aan van degenen die misprijzend naar ons kijken. Dat niet iedereen dit 
als ontbijt waardeert, is niet ons probleem. En de anderen komen niets tekort. 
We maken vandaag geen lunchpakket, want we krijgen van het hotel een lunchdoosje mee. 
 
Om oprecht vrede te hebben met onze nieuwe stek, gaan we wandelend de omgeving verkennen. Om 
richtinggevoel te krijgen lopen we naar de zee, nou ja, de Kalmarsund, en lopen dan vanaf ons 
vakantiedorp Sandbergen (onderdeel van het gefragmenteerde dorp “Grote vrouw” / Store Frö) langs de 
oever van de Beijershamnvik naar het noorden. Volgens André ligt daar een mooi 
speudowaddengebiedje als wandeldoel van deze ochtend. 
Dat de Kalmarsund geen echte zee is valt landschappelijk op, omdat aan de einder de Ölandsbro als een 
witte en licht gebogen brug op een imposante manier Öland verbindt met het vaste Zweedse land. Dat 
land rijst omhoog in de vorm van de havenwerken en fabrieken van Kalmar. 
Wij plantenmensen stellen echter ook wetenschappelijk vast dat het licht-zoute en vrijwel getijvrije water 
in combinatie met weinig westerstormen slechts een smalle zeereepvegetatie organiseert. Direct naast 
een randje Armeria maritima, Cakile maritima, Honckenya peploides en Artemisia maritima groeien vrolijk 
en onverveerd Thymus serpyllum, Convallaria majalis en Centaurea scabiosa. En nog veel meer, 
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natuurlijk, maar daarvoor verwijs ik de echt belangstellende lezer naar de lijst van waargenomen 
plantensoorten. 
 

 
 
de kust bij Stora Rör 
 
Aan mijn noteren van kustplanten komt echter abrupt een einde omdat de zorgzame Zweedse overheid 
ook hier het gehele waddengebied tot zelfs ver buiten de grens van het officiële vogelreservaat 
gedurende de gehele voorjaars- en zomerperiode voor alle wandelaars heeft afgesloten. Alleen vanaf 
een uitkijktoren kun je iets overschouwen van dit aardige gebied. Wij vinden het maar overdreven 
vogelverwennerij. Anderzijds dwingt het ons om ook het naastgelegen bosgebied eens te inspecteren en 
daarna met een boog de terugweg naar het hotel te zoeken. Het moet wel een ochtendwandeling blijven, 
een doel dat we uit eigen beweging nooit gemakkelijk bereiken wanneer we ons in 
plantenprocessietempo voortbewegen. Vanmiddag staat een geheel andere excursie op de rol. 
Van de bosrijke binnenweg die we lopen, kan ik slechts zeggen dat het landschappelijk afwisselend is en 
botanisch nogal matig blijkt. Ik leer het kleine weer eens te eren en noteer braaf de fotogenieke soorten 
Melampyrum cristatum en Trifolium montanum, alsook nog wat soorten van vochtige graslanden en 
bermen. 
 
Terug bij het hotel is het misschien nog wat vroeg voor een lunch, maar om geen tijd te verliezen eten we 
onze lunchdoosjes op het terras leeg.  Niet iedereen vordert tot de bodem, evenwel, want de salade 
bestaat naast wat echte slablaadjes met wat ham en meloen vooral uit een grote hoeveelheid 
kurkentrekkerpasta. Dat doet menigeen toch sterk verlangen naar boterhammen met kaas, dus echt 
verzadigd worden we niet. 
Er is geen enquête nodig om André aan te zetten tot een gesprekje met de bedrijfsleiding. Graag maken 
we de komende dagen ons eigen lunchpakket klaar met wat brood en hartig beleg. En zo zal geschieden. 
Het hotel reageert hier ruimhartig op, want men bespaart zich dure arbeidskosten. 
 
Het best wel ambitieuze middagprogramma kan door deze lunch al om 13:00 uur beginnen. We rijden 
naar een plek waar de ‘alvar’ (het voor Öland zo kenmerkende schrale weidegebied) op zijn breedst is en 
maken er gedegen kennis mee. Het allereerst bezochte terrein heet Möckelmossen, wat ik maar heel vrij 
en dus fout vertaal in “het muggenmoeras”. Want een moerasgebied is het. Voorjaarsregens blijven op de 
kalksteenvlakte tot in de zomerdroogte als plassen liggen. Terwijl we hier rondstruinen, past een ieder 
zijn manier van wandelen aan aan de waterdichtheid van zijn schoeisel. 
Of het aan al dat water ligt, weten we niet, maar de kenschets van de alvar als een vlakte die geel/paars 
ziet van de combinatie van massale zonneroos en alvarbieslook klopt in de verste verte niet. En wat er 
van deze planten wel staat, betreft niet de beloofde endemen, doch de gangbare Helianthemum 
nummularium en Allium schoenoprasum. De komende dagen gaan we steeds harder geloven dat de 
reisboeken ons wat op de mouw spelden. Nu laten we ons gelukkig verrassen door de andere bekoringen 
van de alvar. Want dit is wel het betere werk; de planten van de ochtendwandeling vergeten we acuut. 
We struikelen gaandeweg over allerlei opmerkelijkheden die we alleen in de alvar kunnen verwachten. 
Een buitje regen dat kortstondig valt, ondermijnt onze geestdrift geenszins. Meest opmerkelijke vondsten 
zijn de sierlijke Gymnadenia conopsea, de stoere Cotoneaster integerrimus, de weerbarstige Globularia 
vulgaris (hoezo ‘vulgaris?), de lieftallige Anthericum liliago en de onooglijke Gypsophila fastigiata. En nog 
de instinker Oxytropis pilosa en als uitsmijter de opmerkelijke Baldellia ranunculoides. Je zou bijna 
vergeten, te melden dat er ook Antennaria dioica en Carex hostiana groeien. Ik zal u de rest besparen. U 
zult zich kunnen voorstellen dat we wel even van de impressies moesten bijkomen. 
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alvar 
 
 
Of het bijkomen het doel van onze reisleiders was, dan wel of we er toevallig langskwamen, weet ik niet. 
Feit is, dat we na enkele minuten rijden in het aan de oostkant van het eiland gelegen gehucht Lille 
Brunneby stuiten op een zeer grote natuurboekhandel. De mare over het bestaan van een grote 
postorderboekhandel op Öland had ons al bereikt, maar nu we er langskomen en men heel goed 
ingericht blijkt te zijn op de ontvangst van bezoekers, willen we natuurlijk naar binnen. 
Snel valt ons op dat men goed gesorteerd is (ook anderstalige titels uit landen zoals Engeland en 
Duitsland) en dat men zeer scherp aan de prijs is. Hierdoor komen velen in de verleiding een aankoopje 
te overwegen. De meest spontane aanschaffing betreft de grote Nordiska Floran (Mossberg & Stenberg) 
die bij velen al op het verlanglijstje staat omdat men al een week afgunstig aanziet, hoe Lida daarmee 
gezaghebbend over de namen van Scandinavische planten kan beslissen. We boffen dat die nog maar 
enkele weken geleden in bewerkte 3e herdruk is verschenen. En dankzij het drukken in China ook nog 
veel goedkoper dan een antiquarisch exemplaar van de schaarse eerste of tweede druk. De grote stapel 
bij de ingang verdwijnt in een oogwenk. Er zijn er net voldoende om een handgemeen te voorkomen. 
De echte boekenmensen kopen nog wat andere zaken; en sommigen zelfs een ijsco. Ik lijk wel de 
grootste bibliofiel, want ik ga met een moeizaam te sjouwen pakket de winkel uit en word door 
reisgenoten geplaagd met de transportproblemen bij de terugreis in Nederland. Maar ik houd mij groot en 
merk iets op over een brede belangstelling (ik kocht ook vlinderboeken) en over de oerkrachten waarover 
deze krasse knar nog beschikt. Maar ik besef dat het met mijn bagage nog puzzelen wordt. 
En alsof we de komende dagen niet meer naar een alvar zullen gaan, bezoeken we na dit literaire 
intermezzo opnieuw een voor plantenliefhebbers ingericht centraal gelegen gebied op de grote alvar: dit 
maal de iets zuidelijker gelegen alvar van Gösslunda. Centrale delen hebben het botanische voordeel dat 
de beweidingsdruk geringer is, en dit om twee redenen: (1) het ligt verder weg van de boerderijen in de 
dorpenstrook rond het eiland en (2) het is er ’s zomers droger waardoor er minder biomassa c.q. koevoer 
groeit. Dat gaat ook op voor Gösslunda. Het tweede argument geldt er zelfs in hoge mate: er zijn grote 
stukken kaal moedergesteente zichtbaar waarop enkele planten wat liggen te pionieren. André en ik 
wisselen ons beider gevoel dat we een beetje terug zijn in ZW-Australië (daar waren wij in september 
2011), want het lijkt oppervlakkig gezien sprekend op een ‘granite outcrop’. 



!25!
!

We zijn nu door de lage begroeiing gedwongen wat diepen 
door de knieën te gaan en ook het kleinere grut aandacht 
te geven. Echt veel nieuws vinden we aanvankelijk echter 
niet, waardoor de tactiek wordt verlegd naar grondig en 
kritisch kijken. Van de weeromstuit ga ik opeens ook maar 
alle soorten noteren, want de vrees bekruipt mij dat het 
reisverslag anders slechts een kort plantenlijstje gaat 
bevatten. Dankzij aandacht en wat doortastendheid 
benoemen we Fragaria viridis, Poa compressa, Herniaria 
glabra, Sagina nodosa en Eleocharis uniglumis. Iets 
indrukwekkender zijn hier Geranium sanguineum, Ononis 
repens en Medicago x varia (= falcata x sativa). We meten 
ons zelfs het gezag aan om een onooglijk exemplaar van 
Helianthemum de soortnaam oelandicum te geven. En 
natuurlijk heb ik niets met orchideeën, maar omdat het ook 
planten zijn, meld ik hier nog de vondsten van Platanthera 
montana, Gymnadenia conopsea en Dactylorhiza 
incarnata.  
En tot slot durf ik het aan, om Dirk wijs te maken dat de 
pootafdrukken die hij in de modder op een kalkplateau 
vindt, afkomstig zijn van een wasbeer. Ik weersta 
ongelovige blikken en beweer dat ik wel vaker kijk naar 
diersporen. 
 
 
Het is 17:00 uur geweest en merkbaar is, dat we al de 

gehele dag buiten zijn. De aandacht verflauwt en nieuwe vondsten lokken niet meer alle fotografen. Moe 
stappen we in de busjes en rijden terug naar het hotel. Hoewel iemand nog voorstelt om in het dorpje 
Resmo de kerk te bezichtigen, menen de meesten dat de deur op slot is en we ‘s anderendaags nog wel 
eens kunnen kijken. 
Om 17:50 uur terug in het hotel is er nog een knap uurtje om te verschonen en te tutten, om de 
regenkleding te drogen te hangen en de nieuwe boeken te bekijken. 
 
Mede als gevolg van de onwennige lunch vallen we nogal 
hongerig aan op het diner. Ogenschijnlijk eenvoudig en typisch 
Zweeds, maar subtiel bereid en ruimschoots verzadigend: 
gekookte krielen met dille en roomsaus, gehaktballetjes (voor 
Kees en Yula natuurlijk iets anders), komkommersalade met 
zoet/zuur, gemengde salade en (weer) zelfgebakken brood. In 
dit hotel is er een alcoholvergunning en verwent menigeen 
zich met een glas wijn of een alcoholrijk luxebier bij het maal. 
De prijs is erg Zweeds (‘Zwöds’ zou André zeggen), maar de 
ervaring is dat we verder vrijwel geen geld kwijtraken op deze 
reis, dus we mogen dit wel. 
 
Het brood heb ik niet voor de honger maar voor het lekker 
gegeten. Een half uur na het diner besef ik, dat ik weer eens te 
veel heb gegeten en besluit met Lida een wandelingetje naar 
het strand te maken en uit te buiken. Zo kun je echt niet 
serieus aan de slag met lastige, onbenoemde planten. 
Het is bewolkt en fris; een Zweedse avond aan het strand. 
Zweedse mensen zijn er ook aldaar, die zich aangepast 
gedragen. Twee jongetjes gooien in onderlinge wedijver grote 
stenen in het water. Iets later verschijnen 3 volwassenen die 
ook komen uitbuiken en daartoe platte stenen op het water 
ketsen. De ijstijden hebben millennia nodig gehad om de 
Kalmarsund uit te diepen. Deze mensen smijten die in luttele 
jaren weer dicht, zo overpeins ik.  
 
Hoogste tijd om ons op de planten te werpen. Want zo plichtsgetrouw zijn Lida en ik. Lida vult dagelijks 
de belangrijkste plantenzak; menigeen offert tijdens het wandelen zijn bijdrage, in de hoop dat ’s avonds 
alles een naam krijgt. Maar als de zak ’s avonds rond 21:00 uur wordt leeggeschud, of de zakken, indien 
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meer terreinen zijn bezocht, dan grijpt een kleine paniek de harde kern van plantenmensen  (4 - 6 
personen) toch wel aan: gut, hebben we dat allemaal gevonden vandaag? 
De 3 wandelingen van vandaag hebben een grote oogst opgeleverd. We gaan ijverig aan de slag, maar 
snel wreekt zich het vermoeiende karakter van het dagprogramma: omstreeks 22:00 uur wil iedereen 
naar bed en blijven Lida en ik, die toch al de faam van nachtbrakers hebben, alleen achter met grote 
hopen hooi. Personeel dat de centrale ruimte van het restaurant komt afsluiten, dringt er op aan, dat we 
de mooiste bloemen in een vaasje zetten. Lieve, maar wel wat softe mensen! 
We werken noest door, maar worden steeds pragmatischer. Nieuw is nog leuk, maar alleen controleren 
‘of we goed zaten met een naam’ is volgens ons niet meer nodig. Komt morgen wel weer een keer 
voorbij. Om 23:30 uur veeg ik de planten in een tas en loop naar buiten om alle hooi in het bos te storten. 
Daarbij struikel ik ongeveer over een Erinaceus europeus, die vermoedelijk net op weg is naar de 
vuilniscontainer van het hotel. Die soort kan nog mooi in mijn logboekje. 
 
Tot 00:30 uur werk ik mijn logboekje wat bij, mede omdat ik heb beloofd over vandaag een dagverslag te 
schrijven voor het gezamenlijk reisverslag. Dan nog wat fotoredactiewerk op mijn camera, waarna de 
oogst van vandaag als dagmap kopiëren op mijn notebook. En dat onder het genot van een ferm glas 
vodka; een door Lida en mij in voldoende hoeveelheid in dit land geïmporteerd genotmiddel om toch ook 
wat nachtrust te kunnen genieten.  
Terwijl door de openstaande balkondeur het geluid van de zee en de wind in de dennen binnenzweeft, 
zweef ik weg uit de harde werkelijkheid. 
 

Ad Littel 
 
 
woensdag 27 juni, aluin en regen 
 
Het is een zonnige ochtend, wel fris door wind uit zee. Om 9.00 uur gaan we met de busjes naar 
Gettlinge Grafvält, dat ligt aan de westkust richting Degerhamn. Het is een van de grootste grafvelden  
 

 
 
Gettlinge Grafvält 
 
van het eiland, en bevat meer dan 200 graven uit de IJzertijd. Het bestaat uit een grafheuvel met een 
verzameling stenen in de vorm van een schip. Twee grote staande stenen vormen de “ingang” naar het 
grafveld. Verder staat er een oude windmolen, die nog herinnert aan de rijke graanproductie in het 
verleden. In totaal staan er nog 350 van de 1300 windmolens die het eiland ooit rijk was; het zijn nu 
beschermde monumenten. Van het fraaie uitzicht werden veel foto’s gemaakt. 
Een tweede stop is iets ten zuiden van Degerhamn bij de  ruïne van de oude aluinoven uit 1783. Aluin 
werd in de 19e eeuw gewonnen uit grondlagen langs de kust hier. Om precies te zijn: op de Tessini-
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zandsteenlaag uit het midden-Cambrium ligt hier een aluin-leisteenlaag met een dikte van 0,5 meter uit 
de overgang tussen het midden-Cambrium en het boven-Cambrium. Aluin is een sterk waterhoudend 
kalium-aluminium-sulfaat, het werd gebruikt in leerlooierijen, in de papierindustrie, in de farmaceutische 
industrie en voor het behoud van vis en vlees. Het bracht goed geld op en was, doordat Degerhamn een 
kleine natuurlijke haven heeft, gemakkelijk te exporteren. In de hoogtijdagen werkten er zo’n 300 
mensen, die deels uit Zweden kwamen en waarvoor woningen gebouwd werden naast de fabriek. Het 
winnen van aluin in de ovens was echter een langdurig en energie-intensief proces dat na de opkomst 
van de chemische industrie , eind 19e eeuw, niet meer lonend was. De chemische industrie kon het 
namelijk makkelijker en goedkoper winnen. 
 

 
 
dreigende luchten 
 
Wij maken een mooie wandeling  langs de kust, de Degerhamn mijnbouwroute. Eerst langs de oude 
arbeiderswoningen, daarna door een dennenbos langs de kust, mooie begroeiing van slangenkruid en 
zeekool op het strand. Iets landinwaarts, op een picknickveldje met tafels en banken langs de weg, 
nuttigen we de lunch, lekker in de zon. Daarna lopen we over een begraasde weide en een stukje “alvar” 
naar een aantal meertjes, ontstaan door het winnen van kalk, de kalkgroeven worden nog actief 
ontgonnen en vrachtwagens rijden af en aan met kalk naar de cementfabriek in Degerhamn. De 
wandeling eindigt weer bij de oude aluinoven, hier is ook nog een infocentrum over de industrie die we 
net gezien hebben. 
 
Met de busjes gaan we naar Möckleby, waar we op een terras naast de kerk iets gebruiken. Daarna 
doorrijden naar “Lilla Dalby och Bjärby alvar”, een natuurreservaat oostelijk van Kastlöse. Hier maken we 
een mooie wandeling over de “alvar”, er wordt o.a. aangebrande orchis = Neotinea (Orchis) ustulata 
gevonden. Intussen is het bewolkt geworden en zien we in de verte een bliksemflits. Met een steeds 
dreigender wolkenformatie voor ons, maken we snel rechtsomkeert en lopen in “gestrekte draf” terug 
naar de busjes. We arriveren er bij de eerste regendruppels; dat is erg fijn, want niet iedereen had 
regenkleding bij zich. 
 
Na het diner in StrandNära worden door een aantal mensen van de groep ’s avonds nog weer planten 
gedetermineerd. André had ’s middags langs de weg een aantal vreemde scherm-bloemen zien staan; 
het leek wel een raar soort berenklauw. We hebben er eentje meegenomen en het bleek inderdaad om 
een berenklauw te gaan, Heracleum spondylium sibiricum. Verder werd onder andere een orchidee van 
de “alvar” op naam gebracht: groene nachtorchis – Dactylorhiza viridis (was Coeloglossum viride), dat is 
er eentje die we verder deze vakantie niet meer gezien hebben. Enkelen zijn daarna nog even naar het 
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strand gelopen en hebben daar genoten van een mooie zonsondergang boven Zweden, schitterende 
rode strepen in de lucht. Anderen maakten nog een avondwandelingetje door het dorp Stora Frö; daar 
waren mooie oude boerderijen te zien. 

Lida den Ouden 
 
 
donderdag 28 juni, de zuidpunt en een kerk 
 
Op de stralende ochtend bezochten we eerst Mörbylålanga, een rustig  aan zee gelegen stadje met 
brede lanen. We konden daar wat rondwandelen,terwijl André wat zaken bij de bank regelde.  
Na een tocht naar het uiterste zuidpunt bereikten we om 10.30 uur het daar gevestigde vogelstation. Hier 
worden de vogels op verschillende wijzen gevangen om te worden geringd: de Helgolandval  en door 
middel van vangkorven. Er stonden voorbeelden van beide vangvormen. De vogelkijkhut gaf zicht op vele 
zeehonden. Ook vlogen er vele sterns rond.  
 
Na bezoek aan een bezoekerscentrum maakten we een wandeling langs de kust. We zagen onder 
andere Engels gras, Fraai duizendguldenkruid, Aarddistel en Sierlijke vetmuur. We weken van de 
gemarkeerde wandeling af omdat we toch eigenlijk te veel van hetzelfde zagen. De wandeling eindigde 
bij een grafveld uit de ijzertijd. Op dat terrein staan twee grote stenen, Kungsstenarna genoemd, die het 
grafveld markeren, en die behoren tot het Zweedse nationale erfgoed. Volgens de legende duidt de naam 
op twee koningen afkomstig van Ynglinga op het vaste land. 
Op de parkeerplaats lunchten we. Daar deden we in de nabije omgeving toch wel heel wat aardige 
botanische vondsten : Parnassia, Vetblad, Blauwe knoop en Rietorchis. 
 

 
 
het kleed in de kerk van Ås 
 
De terugweg voerde ons langs de oostkant van het eiland naar de kerk van Ås. Oorspronkelijk is deze 
kerk gebouwd in de 12e eeuw. Doordat de archieven van de kerk in 1803 door brand zijn vernietigd is er 
weinig bekend over de geschiedenis van de kerk; ook de bouwtekeningen zijn verloren gegaan. 
Ongebruikelijk aan deze kerk is dat de toren aan de oostkant is gelegen. In de kerk bevond zich een 
bijzonder geweven vloerkleed. 
 
Na het bezoek aan de kerk gingen we verder  naar de Hulsterstadalvar. Na al het moois dat we tot nu toe 
gezien hebben valt deze alvar tegen. Een aantal van ons houdt het snel voor gezien en gaat het dorp in. 
Ook daar is niet veel te beleven. In de alvar vinden we wel een steen met fossielen. Later vinden we 
langs de weg nog een flink aantal planten Wilde weit. Deze dag zijn we om 16.30 uur terug. Een aantal 
gaat nog op pad, anderen lezen. Het diner bestond uit een soort aardappeltaart, gebakken spek en 
koolsla. Het is nog steeds erg mooi weer. Een aantal gebruikt die tijd dan ook om nog een wandeling te 
maken en de zon te zien ondergaan. 

Marchien van Looij 
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vrijdag 29 juni, Kalmar en de voetsporen van Linnaeus 
 
Deze ochtend brachten we een bezoek aan de stad Kalmar, gelegen op het vaste land van Zweden. We 
namen de grote brug die Öland met het vaste land verbindt en die uitkomt in deze stad. Het kasteel van 

Kalmar ligt buiten de stad. Vroeger lag de oude stad tegen het kasteel 
aan, maar in de 16e eeuw zijn de oude huizen verwijderd zodat de 
koning vanuit het kasteel vrij uitzicht had om de vijand aan te zien 
komen. Daarna, rond 1650, is het Kalmar gebouwd zoals we dat nu 
nog zien: rechte straten die haaks op elkaar staan met in heldere 
kleuren geschilderde huizen. Bij het grote marktplein staat de 
Domkerk. Daar zijn we eerst in gegaan. Daarna hebben we bij de VVV 
een route voor een stadswandeling gehaald. Die voerde ons langs vele 
straatjes met allemaal mooie gekleurde huizen. In het centrum was 
ook een glasblazerij, waar een glaskunstenaar aan het werk was. 
 
Om 13.00 uur verzamelden we ons weer bij de busjes. Eerst nog een 
tankstation opgezocht, in Lindsdal, waar ook een grote IKEA-winkel 
staat. Daarna zijn we weer de grote Ölandbrug opgereden, want we 
zouden nog naar een alvar gaan waar Linnaeus ook geweest is, bij het 
plaatsje Vickleby. Deze alvar wordt door koeien en paarden begraasd. 
Er liggen grote stenen: zogenaamde altaarstenen. Ook liggen er twee 
grote stenen bij elkaar die ooit een geheel vormden, maar door vorst in 
tweeën gespleten is. Er komen bijzondere planten voor: de wilgalant 
(Inula salicifolia), de aangebrande orchis (Orchis ustulata), het 
Ölandzonneroosje (Helianthemum oelandicum), de ”Öland-

artemisia”(Artemisia oleandica) en de kalkaardbei (Fragaria viridis) met aardbeitjes eraan. Het bijzondere 
korstmos Thamnolia vermicularis, zagen we als kleine omhoog gebogen witte takjes op de grond liggen. 
De gele weidemier hebben we ook gezien. Tegenover deze alvar ligt het mooie kerkje van Vickleby. We 
zijn het kerkje even in geweest om het van binnen te bekijken. Het houtwerk was in mooie zachtgroene 
tinten geverfd. 
 
Toen we terug kwamen bij onze accommodatie bleek dat er een motorclub (MC Hargar uit Norköping) 
was gearriveerd. Iets verderop was namelijk een festival georganiseerd voor motorclubs. 
We kregen een heerlijke avondmaaltijd met haring, sla, soufflé, aardappels en zure room en voor toe 
frambozentaart uit de oven met slagroom. Ze hadden het extra lekker gemaakt omdat het onze laatste 
avond op Zuid-Öland was.  
Daarna hebben we met een klein groepje nog een avondwandelingetje gemaakt door het dorp. Er was 
een mooi dorpsplein van gras en een waterput met een grote houten ophaalbalk en oude boerderijen 
geverfd in “Zweeds rood”. Daarna hebben we nog gezellig binnen gezeten. 
 

Liesbeth Leusink 
 
zaterdag 30 juni, afscheid van StrandNära 
 
Een avond en nacht opgeluisterd door het geronk van motoren en de aanwezigheid van een groot aantal 
motorrijders die in de buurt een samenkomst hadden. Schitterende motoren, o.a. Harley Davidsons, van 
een motorclub uit Norrköping althans volgens het opschrift op de leren jacks van een aantal motorrijders. 
Onweer zorgde ervoor dat de muziek die uit de buurt opklonk, niet de hele nacht doorging. 
 
Vóór het ontbijt zaten de meeste koffers al in de busjes. Na het voor de laatste keer klaarmaken van de 
lunchpakketten en thermosflessen zijn we op de gebruikelijke tijd, zo rond 9 uur, voor de eerste etappe 
van de terugreis vertrokken. Eerst over de brug van Öland naar Kalmar en vervolgens over de E22. Een 
route die de oost- en de zuidkust van het Zweedse vasteland volgt. Deze rustige weg is voor het grootste 
deel een 3-baans weg, die ook door dorpen leidt. Dientengevolge heersen er diverse 
maximumsnelheden, namelijk 50, 70, 90 en 100 km/uur. Daar waar de weg 4-baans is geldt een 
maximumsnelheid van 110 km/uur. 
 
Omstreeks 11 uur was de koffiestop bij een winkelcentrum vlakbij Karlshamn. MacDonalds mocht zich in 
onze klandizie verheugen, helaas was de bediening daar uiterst traag. Een aantal mensen heeft nog een 
paar andere winkels, zoals de Lidl, bezocht en inkopen gedaan in dit grote winkelcentrum. André ging bij 
de bouwmarkt Jem&fix op zoek naar de naam van de mooie rood-bruine verf waarmee op Öland vele 
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huizen en schuren zijn geschilderd. De kleur bleek ‘rode kop’ te heten zodat André in Nederland deze 
verf kan aanschaffen om z’n tuinhuisje te verven. Vlak voor het weer instappen verraste André de 
meesten van ons met een ijsje, heerlijk. 
 
Tegen kwart voor twaalf gingen we weer verder voor de volgende etappe. De reisleiding had onderling 
afgesproken dat als we Kristianstad voor één uur zouden bereiken een lange stop in Ystad zou worden 
ingelast. Deze tijdslimiet haalden we met gemak en zo bereikten we, nu rijdend over weg 19, omstreeks 
half twee Ystad. 
Het was trouwens aardig om te zien dat volgens de waarschuwingsborden gaande de route de fauna zich 
aanpaste. Werden we eerst gewaarschuwd voor elanden, later werden dat herten en tenslotte wilde 
zwijnen. 
 

  
 
Ystad 
 
In Ystad parkeerden we op het terrein van het ‘Sjukhus’ en lunchten we aan picknicktafels in de 
kloostertuin. Daarna was iedereen vrij om deze mooie stad met vele oude vakwerkhuizen (nog een 
overblijfsel uit de Deense tijd) en historische gebouwen op eigen houtje te verkennen.   
De meesten van ons zijn eerst bij het ‘Turistbyrå’ langs geweest voor een plattegrond en een 
wandelroute. Het was bovendien schitterend zomerweer, zodat de terrasjes druk bevolkt waren, ook zo 
nu en dan door ons.  
Om half vijf werd weer verzameld in de kloostertuin om gezamenlijk naar het door André en Magda 
uitgezochte restaurant te gaan. In het ‘Nya PC (Prins Charles) restaurang’ mochten we circa SK 150,- 
besteden aan de maaltijd. Dat werd in de meeste gevallen een pizza of de ‘special’ (aardappelpuree met 
warme groenten en zalm, rund-, varkens- op kippenvlees) met een drankje. 
Tegen half zeven zijn we weer uit dit in de Hamngatan gelegen restaurant vertrokken. Al met al een zeer 
geslaagd stadsbezoek. 
 
Over weg 9 hebben we de laatste etappe naar Trelleborg afgelegd. In de haven van Trelleborg, waar we 
om half acht arriveerden, lag onze veerboot, de Peter Pan van TT-Line, al op ons te wachten.   
Iedereen kreeg een buitenhut op dek 9, de busjes moesten het doen met een plekje op dek 5. 
Vanaf 9 uur hebben we nog gezellig bij elkaar gezeten vlakbij de ‘bord shop’ en later in de 
panoramalounge. Het vertrek van de boot om tien uur hebben we daar goed kunnen gadeslaan. 
En wat hebben we daarna genoten van de heerlijke hut inclusief douche en toilet. 
 

Miep Verwoerd 
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zondag 1 juli, via Lübeck naar Deventer 
 
Het is 1 juli, de eerste dag van een nieuwe maand en helaas onze laatste vakantiedag. Het zal deze 
dag meer reizen zijn dan vakantie houden. Maar onze reisleiding heeft als afsluiting nog iets bijzonders 
voor ons bedacht, namelijk een bezoek aan de Hanzestad Lübeck. 
 

Na de boot verlaten te hebben zijn wij van 
Travemünde naar Lübeck gereden. André 
heeft met ons een niet te lange wandeling 
door de stad gemaakt om ons de belangrijkste 
bezienswaardigheden te tonen.  In het oude 
gedeelte van Lübeck is nog veel te zien van 
gebouwen in de bakstenen Gotiek, 
kenmerkend voor meer plaatsen langs de kust 
van de Oostzee. 
Al wandelend kwamen we langs het 
Holstentor en door smalle straten met oude 
huizen. Toen zagen we het stadhuis en het 
plein voor het stadhuis in deze bijzondere 
bouwstijl en de imposante dom niet te 
vergeten. 

kultuur uit een recenter verleden 
 
 
Helaas waren wij zo vroeg op pad, dat het niet mogelijk was iets van binnen te bezichtigen. En zo reden 
wij  met enkele stops onderweg terug naar Deventer, waar we afscheid namen van elkaar en iedereen 
zijn reis naar huis kon beginnen met in de bagage ook een voldaan gevoel: een fijne vakantie te hebben 
gehad. 
 

Ursula Wittbrodt!
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De deelnemers aan de reis 
 
De volgende personen (M/V) zijn mee geweest naar Møn en Öland  
 
André Beijersbergen (reisleider) Cécile Arnold 
Magda Gerlach (2e reisleider) Kees Fokkens 
Dick Warringa Yula van Barneveld 
Gea Warringa Ursula Wittbrodt 
Margriet Maan Ad Littel 
Joke Jansen Lida den Ouden 
Hans Schinkel Liesbeth Leusink 
Ellen Kerkhof Marchien van Looij 
Dirk Bais Miep Verwoerd 
 
 

 
 
de hele groep 
 
 
 

                                                         
 
                                                                   en de fotograaf 
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Waarnemingen  
 
De zwaartepunten van deze reis waren geologie en flora. Dat betekent niet dat er geen andere 
organismen zijn gezien. Af en toe werd een kijker op één van de schaarse vogels gericht. Fanatieke 
vogelaars ontbraken in het gezelschap, een lijst met vogelwaarnemingen ontbreekt dan ook. Ook van de 
waargenomen libellen is geen lijst bijgehouden. Zulke lijsten zijn er wel van vlinders, reptielen en 
zoogdieren. Van vogelreizen wordt wel gezegd: “de interessantste waarneming was een zoogdier”. Dat 
geldt misschien ook wel voor deze reis. Dat zoogdier was dan de boommarter die zich door bijna de hele 
groep goed liet bekijken.     
 

 
 
Möckelmossen 
 
Overzicht van waargenomen soorten vlinders 
 
Dit overzicht is gebaseerd op waarnemingen van Hans Schinkel en Ad Littel. Hans heeft de meeste van 
zijn waarnemingen gedocumenteerd met een foto; Ad deed dit met een vangst, waarna doding en 
preparatie plaatsvond. De waarnemingen zijn niet gescheiden voor de 2 bezochte eilanden; achter de 
soortnaam worden eiland en plaats en datum van waarneming vermeld. 
De naamgeving van soorten en families volgt (Tolman & Lewington, “De nieuwe Vlindergids”, 1999, uitg. 
Tirion, Baarn). De hoop dat het op Öland aangeschafte deel “Dagfjärilar” (incl. Hesperiidae) uit de mooie 
Zweedse serie “Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna” (C.U. Eliasson c.s., 2005, uitg. 
ArtDatabanken, Uppsala) behulpzaam zou zijn bij lastige groepen zoals parelmoervlinders en blauwtjes, 
was ijdel, aangezien dit boek deels andere wetenschappelijke soortnamen gebruikt die niet met Tolman & 
Lewis konden worden geconcordeerd. Gelukkig zijn de verspreidingsopgaven in Tolman & Lewington 
nauwkeurig en betrouwbaar, zodat veel gelijkende soorten uit Midden en Zuid Europa meteen konden 
worden uitgesloten. Genoemde groepen dagvlinders zijn dan nog steeds moeilijk genoeg om vooral bij 
identificatie aan de hand van een foto (alleen onderkant of bovenkant) een fout van Ad Littel niet te 
kunnen uitsluiten. 
 
Fam. Papilionidae (pages) 
Papilio machaon (koninginnepage) : Öland, Knisa moor 23/06;  
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Fam. Pieridae (witjes) 
Aporia crataegi (groot geaderd witje) : Öland, Hälludden 21/06;  
Gonepteryx rhamni (citroentje) : Öland, Store Vickleby alvar 29/06;  
Pieris brassicae (groot koolwitje) : Öland, Hälludden 21/06;  
Pieris napi (klein koolwitje) : Öland, div. plaatsen;  

 
Fam. Lycaenidae (kleine pages en blauwtjes) 
Aricia artaxerxes (vals bruin blauwtje) : Öland, div. pl. alg.; 
Plebejus idas (vals heideblauwtje) : Öland, div. pl. alg.; 
Polyommatus amandus (wikkeblauwtje) : Öland (foto Schinkel z.pl.); 
Polyommatus coridon ( bleek blauwtje) : Møn 18/06; Öland, Hälludden 21/06;  
Polyommatus icarus (icarusblauwtje) : Møn 18/06 en 19/06, alg.; Öland alg. 
 
Fam. Nymphalidae – Nymphalinae (schoenlappers) 
Aglais urticae (kleine vos) : Møn 19/06; Öland, Hälludden 21/06;  
Argynnis aglaja (grote parelmoervlinder) : Öland (foto Schinkel z.pl.) 
Melitaea athalia (bosparelmoervlinder) : Öland (foto Schinkel z.pl.) 
Melitaea cinxia (veldparelmoervlinder) : Öland, Sandvik 22/06;  
Melitaea diamina (woudparelmoervlinder) : Öland, Knisa moor 23/06; div. pl.;  
Vanessa atalanta (atalanta) : Møn 19/06;  
 
Fam. Nymphalidae – Satyrinae (zandoogjes) 
Coenonympha pamphilus (gew. hooibeestje) : Møn 18/06; 19/06; Öland, Sandvik 22/06; Öland, Knisa 
moor 23/06;  
Maniola jurtina (bruin zandoogje) : Møn 19/06; Öland, Sandvik 22/06;  
Pararge aegeria (bont zandoogje) : Öland, Hälludden 21/06; Öland, Trollskogen 24/06;  
 
Fam. Hesperiidae (dikkopjes) 
Pyrgus malvae (aardbeivlinder) : Öland, Knisa moor 23/06;  
Thymelicus sylvestris (geelsprietdikkopje) : Öland, Degerhamn 27/06;  
Waarnemingen 
 
 
Overzicht van waargenomen soorten reptielen 
 
Verantwoording: dit overzicht is gebaseerd op waarnemingen van Ad Littel, die deze voor Anguis en 
Vipera met een foto heeft gedocumenteerd. 
 
Anguis fragilis (hazelworm) : Öland, N. van Hälludden 21/06;  
Natrix natrix (ringslang) : Öland, Degerhamn 27/06;  
Vipera berus (adder) : Öland, Trollskogen 24/06; Öland, Långe Jan 28/06;  
 

!
!
veldparelmoervlinder 
!
!
!
!

!
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                                                        icarusblauwtje 
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Overzicht van waargenomen soorten zoogdieren 
 
Verantwoording: dit overzicht is gebaseerd op waarnemingen van Ad Littel en Hans Schinkel. 
 
Erinaceus europaeus (westelijke egel) : Öland, Store Frö 26/06;  
Martes martes (boommarter) : Öland, Knisa Moor 23/06;  
Meles meles (das) : Öland, Gösslunda 26/06 loopspoor (foto beschikbaar);  
Capreolus capreolus (ree) : Öland, Ottenbylund bij Långe Jan 28/06;  
Dama dama (damhert) : Öland, Långe Jan 28/06 op kwelder;  
Halichoerus grypus (grijze zeehond) : Öland, Långe Jan 28/06;  
Phoca vitulina (gewone zeehond) : Öland, Långe Jan 28/06.  
 
 
 
Ook gezien 
 
Er is meer gezien en gefotografeerd. 
 
 
 

 
 
viervlek 

 
 

pissebed 
 
 

 
 

 
 

ook waargenomen: fossielen van een Ortheoceras (links) en een Trilobiet 
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Overzicht van de waargenomen soorten planten 
 
Verantwoording en toelichting 
 
De beide lijsten zijn gebaseerd op de waarnemingen van Marchien van Looij, Miep Verwoerd, Lida den 
Ouden, André Beijersbergen en Ad Littel. De lijst is samengesteld door Ad Littel en is door de andere 
waarnemers gecontroleerd. 
Als toelichting op de opzet en inhoud van de lijst kan worden opgemerkt: 
• De waarnemingen op de twee bezochte eilanden Møn en Öland zijn gescheiden gehouden. 
• Ordening van waargenomen soorten is geschied op basis van alfabetisering op familienaam en 

vervolgens op wetenschappelijke soortnaam.  
• De namen en afgrenzingen van de families zijn gebaseerd op de 23e druk van Heukels’ flora van 

Nederland (red. R. van der Meijden, Uitg. Wolters-Noordhoff, Groningen). Dit is de eerste druk waarin 
het nieuwe systeem van de Angiosperm Phylogeny Group II uit 2003 is gebruikt. Dit had ingrijpende 
gevolgen voor families zoals Scrophulariaceae en Liliaceae, aangezien deze over nieuwe en/of 
bestaande families werden verdeeld. 

• Ook de wetenschappelijke en Nederlandse namen van soorten zijn ontleend aan de 23e druk van 
Heukels’ Flora van Nederland. 

• Deze druk is ook gevolgd voor namen van ondersoorten en variëteiten in gevallen waar het 
ondersoorten betreft waarover verschillende opvattingen bestaan (zoals bij orchideeën) of die 
herkenbare vormen betreffen van specifieke groeiplaatsen (bij voorbeeld zeereep-vormen). 

• Indien Heukels’ Flora de soort niet kent, is soms een nieuwe maar voor de hand liggende 
Nederlandse naam gemaakt; het specifieke deel van deze naam is tussen aanhalingstekens 
geplaatst. Als er geen voordehandliggende naam was, is volstaan met de Nederlandse 
geslachtsnaam met toevoeging van: “een soort”. In een aantal gevallen is de Zweedse naam 
vermeld. 

• Soorten die alleen in Scandinavië voorkomen, zijn op naam gebracht met “Den nya nordiska Floran” 
van Bo Mossberg en Lennart Stenberg (Wahlström & Widstrand, 2003; en Bonnier Fakta, 2010). Hun 
Zweedse naam is tussen aanhalingstekens vermeld. 

• Er zijn enkele soorten opgenomen, die in Mossberg & Stenberg niet voor Öland worden opgegeven. 
Wij twijfelen niet aan de juistheid van onze determinaties. 

• Cursief zijn soms ook nog veel gebruikte synoniemen van de wetenschappelijke naam vermeld, met 
het oogmerk mensen te gerieven die oudere namen in hun geheugen hebben. Bij voorbeeld: Scirpus 
bij Bolboschoenus. 

• Met een code is aangegeven in welk bezocht terrein/gebied de soort voor de eerste maal is 
aangetroffen. In deze code geeft het nummer het volgnummer van de reisdag aan, de letter geeft  
vervolgens de op die reisdag bezochte gebieden weer.  

• Bij Öland zijn er soms meer terreinen vermeld. Bij sommige soorten is met de afkorting ‘alg.’ 
aangegeven, dat die soort na de eerste waarneming herhaaldelijk is waargenomen.  

 
 

 
 
zeelathyrus 
 

 
 

zandblauwtje 
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Op Møn waargenomen planten 
 
Op Møn zijn de volgende gebieden bezocht: 
 
Gebied datum code 
Reisdag naar Møns Klint; korte avondwandeling in directe omgeving van 
jeugdherberg, vooral bij het meertje 

17-06 1a 

Grote wandeling naar Møns Klint, gedeelte door loofbos 18-06 2a 
idem; gedeelte over kalkgraslanden  2b 
idem; wederom een deel in loofbos tot aan museum/restaurant  2c 
idem; het eigenlijke klif met onderliggend vuursteenstrandje en daaropvolgend 
bosgedeelte terug naar jeugdherberg 

 2d 

Wandeling op Ulvhalestrand en in naastgelegen duinen 19-06 3a 
idem; stukje bos op terugweg van strand/duinwandeling  3b 
 
 
 
Adoxaceae  
 Viburnum opulus (Gelderse roos) 2a 
Alliaceae  
 Allium schoenoprasum (Bieslook) 3a 
 Allium scorodoprasum (Slangenlook) 3a 
 Allium vineale (Kraailook) 2c 
Amaranthaceae  
 Atriplex prostata (Spiesmelde) 3a 
 Salsola kali (Stekend loogkruid) 3a 
Apiaceae  
 Aegopodium podagraria (Zevenblad) 1a 
 Anthriscus sylvestris (Fluitenkruid) 1a 
 Eryngium maritimum (Blauwe zeedistel) 3a 
 Myrrhis odorata (Roomse kervel) 2d 
 Sanicula europaea (Heelkruid) 2c 
Araceae  
 Arum maculatum (Gevlekte aronskelk) 1a 
Araliaceae  
 Hedera helix (Klimop) 1a 
Asparagaceae  
 Convallaria majalis (Lelietje-van-dalen) 2a 
 Maianthemum bifolium (Dalkruid) 2c 
 Polygonatum multiflorum (Gewone  
          salomonszegel) 2a 
 Polygonatum odoratum (Welriekende 
          salomonszegel) 1a 
Asteraceae  
 Achillea millefolium (Duizendblad) 1a 
 Arctium minus (Gewone klit) 2a 
 Artemisia absinthium (Absinthalsem) 3a 
 Artemisia campestris campestris (Wilde  
          averuit) 3a 
 Artemisia vulgaris (Bijvoet) 2a 
 Bellis perennis (Madeliefje) 1a 
 Carduus crispus (Kruldistel) 2a 
 Carlina vulgaris  (Driedistel) 2b 
 Cirsium arvense (Akkerdistel) 1a 
 Cirsium palustre (Kale jonker) 2a 
 Cirsium vulgare (Speerdistel) 2b 
 Erigeron acer (Scherpe fijnstraal) 3a 
 Eupatorium cannabinum (Koninginnekruid) 2a 
 Gnaphalium spec. (een soort) droogbloem) 3a 
 Hieracium murorum (Muurhavikskruid) 2a 
 Hieracium pilosella (Muizenoor) 2b 

 Hypochaeris radicata (Gewoon biggenkruid) 2b 
 Leontodon hispidus (Ruige leeuwentand) 2b 
 Leucanthemum vulgare (Gewone margriet) 2b 
 Matricaria discoidea (Schijfkamille) 1a 
 Mycelis muralis (Muursla) 1a 
 Petasites spurius (een soort groot hoefblad) 3a 
Tanacetum vulgare (Boerenwormkruid) 2a 
 Taraxacum officinale agg. (Paardenbloem) 1a 
 Tragopogon pratense (Gele morgenster) 2b 
 Tussilago farfara (Klein hoefblad) 2a 
 

 
 

een soort groot hoefblad (Petasites spurius) 
 
Balsaminaceae  
 Impatiens parviflora (Klein springzaad) 2a 
Betulaceae  
 Alnus glutinosa (Zwarte els) 1a 
 Corylus avellana (Hazelaar) 2a 
Boraginaceae  
 Anchusa officinalis (Gewone ossentong) 2c 
 Cynoglossum officinale (Veldhondstong) 2b 
 Echium vulgare (Slangenkruid 2c 
  Lithospermum officinale (Glad parelzaad  
          = Buglossoides off.) 2a 
 Myosotis arvensis (Akkervergeetmijnietje) 2a 
 Pulmonaria officinalis (Gevlekt longkruid) 2a 
 Symphytum officinale (Gewone smeerwortel) 2c 
Brassicaceae  
 Alliaria petiolata (Look-zonder-look) 2c 
 Cakile maritima (Zeeraket) 3a 
 Capsella bursa-pastoris (Herderstasje) 1a 
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 Cardamine bulbifera (Bolletjeskers) 2a 
 Crambe maritima (Zeekool) 3a 
Butomaceae  
 Butomus umbellatus (Zwanenbloem) 3a 
Campanulaceae  
 Campanula rotundifolia (Grasklokje) 3a 
 Jasione montana (Zandblauwtje) 3a 
Caprifoliaceae  
 Lonicera periclymenum (Wilde kamperfoelie) 2a 
 Lonicera xylosteum (Rode kamperfoelie) 2a 
Caryophyllaceae  
 Arenaria serpyllifolia (Gewone zandmuur) 2b 
 Dianthus deltoides (Steenanjer) 2b 
 Honckenya peploides (Zeepostelein) 3a 
 Lychnis flos-cuculi (Echte koekoeksbloem) 2c 
 Moehringia trinervia (Drienerfmuur) 2a 
 Saponaria officinalis (Zeepkruid) 2c 
 Silene nutans (Nachtsilene) 2b 
 Silene vulgaris (Blaassilene) 2a 
 Stellaria graminea (Grasmuur) 1a 
 Stellaria holostea (Grote muur) 1a 
 

 
 
zeepostelein 

 
Celastraceae  
 Euonymus europaeus (Wilde kardinaalsmuts) 2b 
Convolvulaceae  
 Convolvulus arvensis (Akkerwinde) 2b 
Crassulaceae  
 Sedum acre (Muurpeper) 2b 
 Sedum telephium (Hemelsleutel) 3a 
Cupressaceae  
 Juniperus communis (Jeneverbes) 2b 
 

Cyperaceae  
 Bolboschoenus maritimus (Heen  
              = Scirpus mar.) 3a 
 Carex arenaria (Zandzegge) 3a 
 Carex flacca (Zeegroene zegge) 2a 
 Carex hirta (Ruige zegge) 2b 
 Carex ovalis (Hazenzegge) 3a 
 Carex remota (Ijle zegge) 2a 
 Carex spicata (Gewone bermzegge) 2b 
 Carex sylvatica (Boszegge) 1a 
 Eriophorum angustifolium  (Veenpluis) 3a 
Dennstaedtiaceae  
 Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) 2a 
Dipsacaceae  
 Knautia arvensis (Beemdkroon) 2b 
Dryopteridaceae  
 Dryopteris carthusiana (Smalle stekelvaren) 3a 
 Dryopteris filix-mas (Mannetjesvaren) 2a 
Elaeagnaceae  
 Hippophae rhamnoides (Duindoorn) 2d 
Equisetaceae  
 Equisetum hyemale (Schaafstro) 2c 
 Equisetum sylvaticum (Bospaardenstaart) 2a 
 Equisetum telmateia (Reuzenpaardenstaart) 2d 
Ericaceae  
 Calluna vulgaris (Struikheide 3a 
Euphorbiaceae  
 Euphorbia helioscopia (Kroontjeskruid) 2c 
 Mercurialis perennis (Bosbingelkruid) 2a 
Fabaceae  
 Anthyllis vulneraria (Wondklaver) 2b 
 Cytisus scoparius (Brem) 2b 
 Laburnum anagyroides (Goudenregen) 2a 
 Lathyrus japonicus (Zeelathyrus) 3a 
 Lathyrus pratensis (Veldlathyrus) 1a 
 Lotus corniculatus (Gewone rolklaver) 2b 
 Medicago falcata (Sikkelklaver) 2b 
 Medicago lupulina (Hopklaver) 2b 
 Onobrychis viciifolia (Esparcette) 2b 
 Ononis repens repens (Kruipend stalkruid) 2b 
 Trifolium arvense (Hazenpootje) 2b 
 Trifolium dubium (Kleine klaver) 2b 
 Trifolium repens (Witte klaver) 1a 
 Ulex europaeus (Gaspeldoorn) 2b 
 Vicia cracca (Vogelwikke) 2a 
 Vicia sativa (Voederwikke) 1a 
 Vicia sepium (Heggenwikke) 2a 
 Vicia tenuifolia (Stijve wikke) 2b 
Fagaceae  
 Fagus sylvatica (Beuk) 1a 
Geraniaceae  
 Geranium pyrenaicum (Bermooievaarsbek) 2a 
 Geranium robertianum (Robertskruid) 1a 
Grossulariaceae  
 Ribes uva-crispa (Kruisbes) 2a 
Hypericaceae  
 Hypericum perforatum (SintJanskruid) 1a 
Iridaceae  
 Iris pseudacorus (Gele lis) 1a 
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Juncaceae  
 Juncus effusus (Pitrus) 3a 
Lamiaceae  
 Ajuga reptans (Kruipend zenegroen) 2d 
 Nepeta cataria (Wild kattenkruid) 2a 
 Origanum vulgare (Wilde marjolein) 2a 
 Stachys germanica ("Duitse" andoorn) 2b 
 Stachys sylvatica (Bosandoorn) 2a 
 Thymus serpyllum (Kleine tijm) 2b 
Linaceae  
 Linum catharticum (Geelhartje) 2b 
 Linum usitatissimum (Vlas) 2b 
Malvaceae  
 Malva spec. (een soort kaasjeskruid) 2c 
Nymphaeaceae   
 Nuphar lutea (Gele plomp) 1a 
Onagraceae  
 Epilobium hirsutum (Harig wilgenroosje) 1a 
Orchidaceae  
 Cephalanthera damasonium (Bleek  
          bosvogeltje) 2d 
 Dactylorhiza maculata fuchsii (Bosorchis) 2b 
 Epipactis helleborine helleborine (Brede   
          wespenorchis) 2d 
 Neottia nidus-avis (Vogelnestje) 2a 
 Neottia ovata (Grote keverorchis) 2b 
 Orchis purpurea (Purper orchis) 2b 
 Platanthera bifolia (Welriekende nachtorchis) 2b 
 Platanthera montana (Bergnachtorchis) 2b 
Orobanchaceae  
 Melampyrum pratense (Hengel) 2d 
 Melampyrum sylvaticum (Boshengel) 2a 
 Rhinanthus angustifolius (Grote ratelaar) 2b 
 Rhinanthus minor (Kleine ratelaar) 2b 
Oxalidaceae  
 Oxalis acetosella (Witte klaverzuring) 1a 
Plantaginaceae  
 Plantago lanceolata (Smalle weegbree) 1a 
 Plantago major (Grote weegbree) 1a 
 Veronica beccabunga (Beekpunge) 2d 
 Veronica chamaedrys (Gewone ereprijs) 2b 
 Veronica montana (Bosereprijs) 1a 
 Veronica officinalis (Mannetjesereprijs) 1a 
Plumbaginaceae  
 Armeria maritima (Engels gras) 3a 
Poaceae  
 Agrostis capillaris (Gewoon struisgras) 3a 
 Ammophila arenaria (Helm) 3a 
 Anthoxanthum odoratum (Gewoon reukgras) 2b 
 Arrhenatherum elatius (Glanshaver) 2a 
 Briza media (Bevertjes) 2b 
 Bromopsis inermis (Kweekdravik) 2c 
 Bromopsis ramosa (Bosdravik) 2a 
 Corynephorus canescens (Buntgras) 3a 
 Cynosurus cristatus (Kamgras) 2b 
 Dactylis glomerata (Kropaar) 1a 
 Deschampsia cespitosa (Ruwe smele) 2b 
 Elytrigia juncea (Biestarwegras) 3a 
   Festuca altissima (een soort zwenkgras, 
      "Skogssvingel") 2a 

 Festuca ovina (Ruig schapengras) 3a 
 Festuca rubra (Rood zwenkgras) 2b 
 Glyceria maxima (Liesgras) 1a 
 Helictotrichon pubescens (Zachte haver) 2b 
 Holcus lanatus (Gestreepte witbol) 2b 
 Leymus arenarius (Zandhaver) 3a 
 Melica uniflora (Eenbloemig parelgras) 2a 
 Milium efusum (Bosgierstgras) 2a 
 Phleum arenarium (Zanddoddegras) 3a 
 Phleum pratense (Timoteegras) 2b 
 Phragmites australis (Riet) 1a 
 Poa nemoralis (Schaduwgras) 1a 
 Poa trivialis (Ruw beemgras) 1a 
 

 
 

bevertjes 
 
Polygalaceae  
 Polygala serpyllifolia (Liggende   
          vleugeltjesbloem) 2b 
 Polygala vulgaris (Gewone vleugeltjesbloem) 2b 
Polygonaceae  
 Polygonum aviculare (Gewoon varkensgras) 1a 
 Rumex acetosa (Veldzuring) 1a 
 Rumex acetosella (Schapenzuring) 2b 
 Rumex obtusifolius (Ridderzuring) 1a 
Polypodiaceae  
 Polypodium vulgare (Gewone eikvaren) 3a 
Primulaceae  
 Anagallis arvensis (Guichelheil) 2c 
 Glaux maritima (Melkkruid) 3a 
 Hottonia palustris (Waterviolier) 2a 
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 Primula veris (Gulden sleutelbloem) 1a 
Ranunculaceae  
 Actaea spicata (Christoffelkruid) 2a 
 Anemone nemorosa (Bosanemoon) 1a 
 Aquilegia vulgaris (Wilde akelei) 2d 
 Caltha palustris (Gewone dotterbloem) 3a 
 Hepatica nobilis (Leverbloempje) 2a 
 Ranunculus bulbosus (Knolboterbloem) 2b 
 Ranunculus repens (Kruipende boterbloem) 1a 
  Ranunculus sceleratus (Blaartrekkende    
          boterbloem) 3a 
 Thalictrum minus (Kleine ruit) 3a 
Resedaceae  
 Reseda lutea (Wilde reseda) 2b 
Rosaceae  
 Agrimonia eupatoria (Gewone agrimonie) 2b 
 Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn) 2b 
 Filipendula vulgaris (Knolspirea) 2b 
 Fragaria vesca (Bosaardbei) 1a 
 Geum urbanum (Geel nagelkruid) 2a 
 Potentilla anserina (Zilverschoon) 2a 
 Potentilla argentea (Viltganzerik) 3a 
 Potentilla erecta (Tormentil) 3a 
 Potentilla reptans (Vijfvingerkruid) 2b 
 Prunus avium (Zoete kers) 2a 
 Prunus spinosa (Sleedoorn) 2c 
 Sanguisorba minor (Kleine pimpernel) 2a 
 Sorbus intermedia (Zweedse lijsterbes) 3b 
Rubiaceae  
 Galium odoratum (Lievevrouwebedstro) 1a 
 Galium palustre (Moeraswalstro) 3a 

 Galium verum (Geel walstro) 2b 
Sapindaceae  
 Acer platanoides (Noorse esdoorn) 1a 
 Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn) 1a 
Scrophulariaceae  
 Scrophularia nodosa (Knopig helmkruid) 1a 
 

 
 

planten worden ook gefotografeerd 
 

Solanaceae  
 Solanum dulcamara (Bitterzoet) 1a 
Urticaceae  
 Urtica dioica (Grote brandnetel) 1a 
 Urtica urens (Kleine brandnetel) 2b 
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Op Öland waargenomen planten 
 
Op 20/06, de reisdag van Møn naar Öland is geen wandeling gemaakt. Wel zijn enkele planten gezien bij 
een wegrestaurant op Zweedse vasteland nabij Kristianstad, deze zijn niet in dit verslag opgenomen. 
Tijdens de terugreis met op 30/06 een bezoek aan Ystad en op 01/07 een bezoek aan stad Lübeck zijn 
geen plantenwaarnemingen gedaan. 
 
Op Öland zijn de volgene gebieden bezocht: 
 
Gebied datum code 
Wandeling van Hotel Hälludden naar vuurtoren Långe Erik; stuk door bos en langs weg 21/06 5a 
idem; gedeelte langs de zee (Kalmarsund)  5b 
idem; bij Långe Erik  5c 
Wandeling ten zuiden van Hälludden langs weg en terug langs kust  5d 
idem; gedeelte door kwelder en bosdoorsteek naar Hälludden  5e 
Wandeling in Linde Reservat nabij Byxelkrok 22/06 6a 
Wandeling bij Byrums Sandvik: kustrotsen met fossielen en Mensalvaret  6b 
Bezoek klein moerasje (helaas verdroogd) ten O. van Byxelkrok  6c 
Wandeling in Knisa Mosse, een natte alvar onder Sandvik 23/06 7a 
idem, gedeelte langs de kustweg; NB: terugweg weer door 7a  7b 
Wandeling in Trollskogen op NO-punt Öland 24/06 8a 
Wandeling bij Böda Hamn aan NO-kust  8b 
Tijdens reisdag naar zuiden bezocht: Borgholm Slottet en onderliggend bos 25/06 9a 
idem; iets zuidelijker het kustbos van Halltorp  9b 
Wandeling bij hotel Strandnära: Beiershamn strandgedeelte 26/06 10a 
idem; binnenweg en bospad terug naar hotel  10b 
Bezoek aan het Gynge Naturreservat (een deels natte alvar) met de Möckelmossen  10c 
Bezoek aan de alvar Gösslunda  10d 
Bezoek aan Degerhamn bij Alunbruket; stukje kustroute 27/06 11a 
idem; gedeelte van Albrunna Naturreservat en de steengroeven en terug naar kust  11b 
Bezoek aan centraal gelegen alvar van Dalby = Bjärby alvar  11c 
Bezoek aan Långe Jan (vuurtoren) op zuidpunt van Öland; gedeelte met  
kwelders (zowel west- als oostzijde). 

28/06 12a 

idem; bezoek aan Ottenbylund, een bos iets noordelijker van Långe Jan  12b 
Stopje bij Hulterstad (oostkust).  12c 
Stopje bij plasje te Triberga (oostkust).  12d 
Bezoek stad Kalmar op Zweeds vasteland; enkele plantensoorten in verslag opgenomen 29/09 13a 
Bezoek kleine Vickleby alvar op Öland (de alvar waar ook Linnaeus liep).  13b 

  

botaniseren op Öland                                                                                                                 en op Møn
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Adoxaceae  
  Sambucus nigra (Gewone vlier) 10B 
Alismataceae  
  Alisma plantago-aquatica (Grote  
         waterweegbree) 6a 
  Baldellia ranunculoides repens  
        (Kruipende  moerasweegbree) 10c 
Alliaceae  
  Allium lineare  
             (endem. soort Bieslook) 5d 

  Allium schoenoprasum (Bieslook, 
              incl. Allium alvarense) 
                      -alg. op alvar- 5d 
  Allium vineale (Kraailook) 5a 
 

 
 
bieslook 
 
Amaranthaceae  
 Atriplex littoralis (Strandmelde) 8b 
Apiaceae  
  Aegopodium podagraria (Zevenblad) 10a 
  Angelica anchangelica (Grote  
       engelwortel) 5b,7a 
  Anthriscus sylvestris (Fluitenkruid) alg. 
  Berula erecta (Kleine watereppe) 11c 
  Chaerophyllum temulum (Dolle  
         kervel) 5d 
  Daucus carota (Peen) 6b,7a 
  Heracleum sphondylium sibiricum  
        ("Siberische" berenklauw) 11b 
  Hydrocotyle vulgaris (Gewone  
       waternavel) 7a 
  Myrrhis odorata (Roomse kervel) 8b 
  Oenanthe crocata (Dodemansvingers, 
              Mossberg: niet op Öland) 7b 
  Oenanthe lachenailli (Zilt torkruid) 8b 
  Pimpinella major (Grote bevernel) 8a 
  Pimpinella saxifraga  
        (Kleine bevernel) 8a 
  Sanicula europaea (Heelkruid) 5a,7a 
  Sium latifolium (Grote watereppe) 12c 
Apocinaceae  
  Vincetoxicum hirundinaria (Witte  
       engboem) 5a 
Araliaceae  
  Hedera helix (Klimop) 5d 

Asparagaceae  
  Convallaria majalis 
        (Lelietje-van-dalen) 5a,6a 
  Maianthemum bifolium (Dalkruid) 5a,6a,7a 
   Polygonatum multiflorum (Gewone 
        salomonszegel) 5a 
Aspleniaceae  
  Asplenium ruta-muraria (Muurvaren) 13a 
Asteraceae  
  Achillea millefolium (Duizendblad) 6b 
  Antennaria dioica (Rozenkransje) 10c 
  Anthemis tinctoria (Gele kamille) 10c 
  Arctium lappa (Grote klit) 9a 
  Arctium tomentosum (Donzige klit) 12a 
  Artemisia absinthium (Absintalsem) 5,11a 
  Artemisia maritima humifusa  
       (Baltische zeealsem) 5c 
  Artemisia oelandica (een soort  
       'Alvar-' alsem) 13b 
  Aster tripolium (Zulte (Zeeaster) 5b 
  Carduus acanthoides (Langstekelige 
       distel) 5a 
  Carduus nutans (Knikkende  distel) 7b 
  Carlina vulgaris  (Driedistel) 5b 
  Centaurea jacea (Knoopkruid)  10a 
  Centaurea scabiosa (Grote 
        centaurie) 5a,6a,7a 
  Cichorium intybus (Wilde cichorei) 7a 
  Cirsium acaule (Aarddistel) 10d 
  Cirsium arvense (Akkerdistel) 8a 
  Cirsium palustre (Kale jonker) 7a 
  Cirsium vulgare (Speerdistel) 8b 
  Crepis capillaris (Klein streepzaad) 7b 
  Erigeron acer (Scherpe fijnstraal) 13b 
  Filago minima (Dwergviltkruid) 13a 
  Glebionis segetum (Gele  
       ganzenbloem) 10a 
  Hieracium murorum  
       (Muurhavikskruid) 5a 
   Hieracium peleterianum (Vals  
       muizenoor) 6b 
  Hieracium pilosella (Muizenoor) 5a 
  Hieracium praealtum  
       (Grijs havikskruid) 6c,7a 
  Hieracium umbellatum  
       (Schermhavikskruid) 5d 
  Hieracium vulgatum (een soort  
       Havikskruid) 11b 
  Hypochaeris maculata (Gevlekt  
       biggenkruid) 10c 
  Hypochaeris radicata (Gewoon  
       biggenkruid) 5a 
  Inula salicina (Wilgalant) 13b 
  Jacobaea vulgaris (Jacobskruiskruid) 7a,alg. 
  Lapsana communis (Akkerkool) 5a,7a 
   Leucanthemum vulgare (Gewone  
       margriet) 5a 
  Matricaria discoidea (Schijfkamille) 12b 
  Mycelis muralis (Muursla) 5a 
  Onopordum acanthium (Wegdistel) 8b 
  



!43!
!

   Petasites spurius (een soort Groot 
        hoefblad) 8a,alg. 
   Pilosella cymosa (een soort  
       Havikskruid) 6b 
  Senecio viscosus  
       (Kleverig kruiskruid) 8a 
  Senecio vulgaris (Klein kruiskruid) 6a 
  Serratula tinctoria (Zaagblad) 10d 
   Sonchus arvensis var. maritimus  
       ("duin-" melkdistel) 5b 
  Sonchus asper  
        (Gekroesde melkdistel) 11a 
  Tanacetum vulgare  
        (Boerenwormkruid) 10a 
  Tussilago farfara (Klein hoefblad) 5b,7b 
 

 
 
gewone margriet met spin 
 
Berberidaceae  
  Berberis vulgaris (Zuurbes) 6a 
Betulaceae  
  Carpinus betulus (Haagbeuk) 9b 
Boraginaceae  
  Anchusa officinalis (Gewone  
       ossentong) 6a 
  Cynoglossum oficinale  
       (Veldhondstong) 5a 
 Echium vulgare (Slangenkruid) 5c,7b 
  Lithospermum officinale (Glad  
       parelzaad  = Buglossoides off.) 11a 
  Symphytum asperum (Ruwe  
       smeerwortel) 8b 
  Symphytum officinale (Gewone  
       smeerwortel) 10a 
Brassicaceae  
  Alyssum alyssoides (Bleek  
         schildzaad) 5 
  Arabidopsis thaliana (Zandraket) 5a 
  Arabis glabra (Torenkruid) 10d 
  Arabis hirsuta hirsuta (Ruige 
         scheefkelk) 7a 
  Armoracia rusticana (Mierikswortel) 12 
   Barbarea vulgaris (Gewoon  
          barbarakruid) 12a 
  Berteroa incana (Grijskruid) 5a,6b 
  Cakile maritima (Zeeraket) 8b 
   

  Capsella bursa-pastoris  
       (Herderstasje) 13a 
  Cardamine bulbifera (Bolletjeskers) 6a,7a 
  Crambe maritima (Zeekool) 5b 
  Erophila verna (Vroegeling) 6b 
  Hesperis matronalis (Damastbloem) 5 
  Isatis tinctoria (Wede) 8a 
  Lepidium campestre (Veldkruidkers) 10a 
  Lepidium draba (Pijlkruidkers) 6b,alg. 
   Sisymbrium altissimum (Hongaarse    
       raket) 5b 
  Teesdalia nudicaulis (Klein  
        tasjeskruid) 6b 
  Thlaspi arvensi (Witte krodde) 5a 
Campanulaceae  
  Campanula persicifolia (Prachtklokje) 5b 
   Campanula rapunculoides  
        (Rapunzelklokje) 13b 
  Campanula rotundifolia (Grasklokje) 5b,alg. 
  Campanula trachelium (Ruig klokje) 6a 
  Dipsacus fullonum (Grote kaardebol) 7a 
Cannabaceae  
  Humulus lupulus (Hop) 10b 
Caprifoliaceae  
  Linnaea borealis (Linnaeusklokje) 8a 
   Lonicera periclymenum (Wilde  
       kamperfoelie) 
  Succisa pratensis (Blauwe knoop) 12b 
  Valeriana officinalis  
       (Echte valeriaan) 5b 
Caryophyllaceae  
  Arenaria serpyllifolia (Gewone  
       zandmuur) 6b 
  Dianthus deltoides (Steenanjer) 5a,6a 
   Gypsophila fastigiata (een soort   
       Gipskruid) 10c 
  Herniaria glabra (Kaal breukkruid) 
  Honckenya peploides (Zeepostelein) 5b 
  Sagina nodosa (Sierlijke vetmuur) 10d 
   Scleranthus perennis (Overblijvende 
        hardbloem) 10a 
  Silene nutans (Nachtsilene) 5a,6a,7a 
   Silene viscaria  (Rode pekanjer 
          = Lychnis visc. = Viscaria vulg.) 5b,6a 
  Silene vulgaris (Blaassilene) 7a 
  Spergularia rubra (Rode  
       schijnspurrie) 12a 
  Stellaria graminea (Grasmuur) 5d,alg. 
  Stellaria holostea (Grote muur) 10a 
  Stellaria media (Vogelmuur) 11b 
  Stellaria uliginosa (Moerasmuur) 6a 
Cistaceae  
  Helianthemum nummularium (Geel  
       zonneroosje) 5a,13b 
  Helianthemum oelandicum  
      ("Ölands" zonneroosje) 10d,13b 
Convolvulaceae  
  Convolvulus arvensis (Akkerwinde) 10d 
  Convolvulus sepium (Haagwinde) 12b 
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Cornaceae  
  Cornus mas (Gele kornoelje) 5a 
Crassulaceae  
Sedum acre (Muurpeper) 6b,7b  
Sedum album (Wit vetkruid) 5a,6a,7b 
   Sedum rupestre (Tripmadam 
              = S. reflexum) 10c 
  Sedum telephium (Hemelsleutel) 10a 
 

 
 
muurpeper 
 
Cupressaceae  
  Juniperus communis (Jeneverbes) 5,8a 
Cyperaceae  
  Bolboschoenus maritimus (Heen 
              = Scirpus maritimus) 5b 
  Carex acuta (Scherpe zegge) 10a 
  Carex arenaria (Zandzegge) 10b 
  Carex caryophyllea (Voorjaarszegge) 11c 
  Carex distans (Zilte zegge) 5e 
  Carex disticha (Tweerijige zegge) 7a,9b 
  Carex flacca (Zeegroene zegge) 5b,6a 
  Carex hirta (Ruige zegge) 7a 
  Carex hostiana (Blonde zegge) 6a,10c 
  Carex lasiocarpa (Draadzegge) 7a,10c 
  Carex nigra (Zwarte zegge) 7a 
  Carex oederi oederi  (Dwergzegge) alg. 
   Carex oederi oedocarpa (Geelgroene 
       zegge) alg,    5d,6a, 
  Carex panicea (Blauwe zegge) 7a 
  Carex remota (IJle zegge) 9b 
  Carex spicata (Gewone bermzegge) 5b,6a 
  Carex sylvatica (Boszegge) 6a 
  Carex vesicaria (Blaaszegge) 9b 
  Cladium mariscus (Galigaan) 7a 
   Eleocharis palustris (Gewone) 
       waterbies) 5b 
  Eleocharis uniglumis (Slanke  
       waterbies) 5d 
   Eriophorum angustifolium   
       (Veenpluis) 10c 
  Luzula campestris (Gewone  
       veldbies) 5a 
  Luzula pilosa (Ruige veldbies,  
              "Vårfryle") 8a 
  Schoenoplectus lacustris (Mattenbies 
              = Scrirpus lacustris) 11b 

  Schoenoplectus tabernaemontani  
        (Ruwe bies  =  
   Scirpus lacustris tab.) 8b 
Dipsacaceae  
  Knautia arvensis (Beemdkroon) 5a,6a 
  Scabiosa columbaria (Duifkruid) 11c 
Dryopteridaceae  
  Dryopteris dilatata 
           (Brede stekelvaren) 8a 
  Dryopteris filix-mas  
           (Mannetjesvaren) 6a 
Equisetaceae  
  Equisetum fluviatile (Holpijp) 5,7a 
  Equisetum hyemale (Schaafstro) 5 
  Equisetum palustre (Lidrus) 5 
   Equisetum sylvaticum  
        (Bospaardenstaart)  
   Equisetum variegatum (Bonte  
       paardenstaart) 10d 
Ericaceae  
 Calluna vulgaris (Struikheide) 10a 
  Orthilia secunda (Eenzijdiig  
       wintergroen) 8a 
  Pyrola chlorantha (een soort  
       Wintergroen, "Grönpyrola") 5e,6a 
  Pyrola rotundifolia (Rondbladig  
       wintergoen) 6a 
  Vaccinium myrtillus (Blauwe bosbes) 5a 
  Vaccinium vitis-idaea (Rode bosbes) 5a 
 

 
 

Pyrola chlorantha 
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Euphorbiaceae  
  Euphorbia esula (Heksenmelk) 10a 
  Mercurialis perennis (Bosbingelkruid) 6a 
Fabaceae  
  Anthyllis vulneraria (Wondklaver) 5a,alg. 
  Astragalus glycyphyllos (Hokjespeul) 6b 
  Lathyrus palustris (Moeraslathyrus) 7a 
  Lathyrus pratensis (Veldlathyrus) 10a 
  Lathyrus sylvestris (Boslathyrus) 11a 
  Lathyrus vernus (Voorjaarslathyrus) 6a 
  Lotus corniculatus (Gewone rolklaver 5a 
  Medicago falcata (Sikkelklaver) 5a 
  Medicago lupulina (Rupsklaver) 5a 
  Medicago sativa (Luzerne) 7b 
  Medicago X varia (Bonte luzerne 
              = M. falcata X M. sativa) 10d 
  Melilotus albus (Witte honingklaver) 11b 
  Melilotus officinalis (Citroengele  
       honingklaver) 5b 
  Ononis repens repens (Kruipend  
       stalkruid) 5c 
  Ononis repens spinosa  
       (Kattendoorn) 10d 
  Oxytropis campestris (een soort  
       Vlinderbloem, "Fältvedel") 10c 
  Oxytropis pilosa (een soort  
       vlinderbloem) 10c 
  Tetragonolobus maritimus  
       (Hauwklaver, "Luddvedel") 5a 
  Trifolium arvense (Hazenpootje) 10a 
  Trifolium campestre  
       (Liggende klaver) 5a 
  Trifolium montanum ("Berg-" klaver) 5a,6a 
  Vicia tenuifolia (Stijve wikke) 5b 
  Vicia villosa (Bonte wikke) 7b,9b 
 

 
 
bergklaver 
 
Fagaceae  
  Quercus robur (Zomereik) 5a 
Gentianaceae  
  Blackstonia perfoliata  
       (Zomerbitterling) 6a 
  Centaurium erythraea (Echt  
       duizendguldenkruid) 6b 
  Centaurium pulchellum (Fraai   
       duizendguldenkruid) 5b 

Geraniaceae  
  Geranium pusillum (Kleine  
       ooievaarsbek) 13a 
  Geranium pyrenaicum  
       (Bermooievaarsbek)  
  Geranium robertianum ( 
       Robertskruid) 5c 
  Geranium sanguineum  
       (Bloedooievaarsbek) 5b 
Globulariaceae  
  Globularia vulgaris (Kogelbloem) 10c 
Grossulariaceae  
  Ribes uva-crispi (Kruisbes) 5a 
Hypericaceae  
  Hypericum hirsutum (Ruig hertshooi) 9b 
  Hypericum humifusum (Liggend  
       hertshooi) 10d 
  Hypericum perforatum  
        (Sint-Janskruid) 13b 
Iridaceae  
  Iris pseudacorus (Gele lis) 5d,6a 
Juncaceae  
  Juncus ambiguus (Zilte greppelrus)  
  Juncus articulatus (Zomprus) 7a 
  Juncus bufonius (Greppelrus)  
  Juncus gerardii (Zilte rus) 5b 
  Juncus squarrosus (Trekrus) 6b 
   Juncus tenuis (Tengere rus) 10d 
Juncaginaceae  
  Triglochin maritima  
         (Schorrenzoutgras) 5b 
Lamiaceae  
  Ballota nigra (Stinkende ballote) 9a 
  Clinopodium acinos (Kleine  
       steentijm = Satureja acinos) 5b,6a,7a 
  Galeopsis bifida (Gespleten  
       hennepnetel) 8b 
  Galeopsis tetrahit (Gewone  
       hennepnetel)  
  Lycopus europaeus (Wolfspoot) 5d 
  Mentha aquatica (Watermunt) 10c 
  Origanum vulgare (Wilde marjolein) 13b 
  Prunella grandiflora (Grote brunel) 10c,10d 
  Prunella vulgaris (Gewone brunel) 7a 
  Scutellaria galericulata (Blauw  
       glidkruid) 9b 
  Scutellaria hastifolia (een soort   
       Glidkruid) 6a,7a 
  Stachys germanica  
        ("Duitse" andoorn) 5a,6b 
  Stachys palustris (Moerasandoorn) 11b 
  Teucrium scordium  
          (Moerasgamander) 6c 
  Thymus praecox (Vroege tijm) 10d 
  Thymus serpyllum (Kleine tijm) 5b 
Lentibulariaceae  
   Pinguicula vulgaris (Vetblad)  6a,7a, 
  10c 
Liliaceae  
  Anthericum liliago (Grote graslelie) 10c 
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  Lilium bulbiferum (Roggelelie) 6c 
  Lilium martagon (Turkse lelie) 11a 
Linaceae  
  Linum bienne ("Tweejarig" vlas) 7b 
  Linum catharticum (Geelhartje 5d 
  Linum usitatissimum (Gewoon vlas) 7a 
Lythraceae  
  Lythrum salicaria (Grote kattenstaart) 7a 
Melanthiaceae  
  Paris quadrifolia (Eenbes) 6a 
Menyanthaceae  
  Menyanthes trifoliata (Waterdrieblad) 6a,7a 
Nymphaeaceae  
  Nymphaea alba (Witte waterlelie) 11b 
Onagraceae  
  Chamerion angustifolium  
       (Wilgenroosje) 5a 
Ophioglossaceae  
    Botrychium lunaria (Gelobde  
      maanvaren) 6a 
  Ophioglossum vulgatum (Addertong) 13b 
Orchidaceae  
 

 
  
rietorchis 
 
 Anacamptis pyramidalis 5d,6a,6c 
         (Hondskruid) 7a 
  Cephalanthera longifolia (Wit  
       bosvogeltje) 5a,6a,7a 
  Cephalanthera rubra (Rood  
       bosvogeltje) 5d 
  Dactylorhiza incarnata (Vleeskleurige 
       orchis) 5a,7a 
 

  Dactylorhiza maculata fuchsii  
       (Bosorchis) 5d 
  Dactylorhiza majalis praetermissa  
       (Rietorchis) 7a 
  Dactylorhiza sambucina (= D.  
        latifolia, "vlier-"orchis,  
              "Adam och Eva") 13b 
  Dactylorhiza viridis (Groene  
       Nachtorchis = Coeloglossum vir.) 11 
  Epipactis helleborine helleborine (Brede  
        wespenorchis) 6a 
  Epipactis palustris (Moeraswespen- 
        orchis) 7a 
  Gymnadenia conopsea (Grote  
       muggenorchis) 6a,7a 
  Herminium monorchis (Honingorchis) 7a 
   Neotinea ustulata (Aangebrande 
       orchis) 6c 
  Neottia nidus-avis (Vogelnestje) 5a 
  Neottia ovata (Grote keverorchis) 5d,6a,7a 
  Ophrys insectifera (Vliegenorchis) 6b,7a 
  Orchis mascula (Mannetjesorchis) 6a 
  Orchis militaris (Soldaatje) 5d,6a,6c 
 7a 
  Orchis purpurea (Purperorchis) 6b 
  Platanthera bifolia (Welriekende  
       nachtorchis) 6a 
  Platanthera montana  
       (Bergnachtorchis) 6a,7a 
 

 
 

aangebrande orchis 
 
Orobanchaceae  
  Melampyrum arvense (Wilde weit) 5a 
   Melampyrum cristatum ("Kam-"  
       zwartkoren) 6a 
  Melampyrum pratense (Hengel) 6a 
  Pedicularis palustris  
       (Moeraskartelblad) 7a 
   Rhinanthus angustifolius (Grote  
       ratelaar) 5a 
Oxalidaceae  
  Oxalis acetosella (Witte klaverzuring) 5a 
Papaveraceae  
  Chelidonium majus (Stinkende 
        gouwe) 5a 
  Papaver rhoeas (Grote klaproos) 5b 
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 Parnassiaceae  
  Parnassia palustris (Parnassia) 12a 
 

 
 
parnassia 
 
Pinaceae  
  Pinus sylvestris (Grove den) 5a 
Plantaginaceae  
  Cymbalaria muralis 
        (Muurleeuwebek) 9c 
  Linaria repens (Gestreepte  
       leeuwenbek) 9a 
  Linaria vulgaris (Vlasbekje) 5a 
  Plantago lanceolata  
        (Smalle weegbree) 5,6b 
  Plantago maritima (Zeeweegbree) 5b 
  Veronica anagallis-aquatica (Blauwe  
       waterereprijs) 7a 
  Veronica beccabunga (Beekpunge) 9b 
  Veronica catenata (Rode  
       waterereprijs) 8b 
  Veronica chamaedrys (Gewone  
       ereprijs) 5a 
  Veronica filiformis (Draadereprijs) 5a 
  Veronica officinalis  
       (Mannetjesereprijs) 5b,7a 
  Veronica scutellata (Schildereprijs) 7a 
  Veronica spicata (Aarereprijs) 6a 
Plumbaginaceae  
  Armeria maritima (Engels gras) 5,6a 
 

 
 
engels gras 

Poaceae  
  Agrostis stolonifera (Fioringras) 8a 
   Alopecurus pratensis (Grote  
       vossenstaart) 11c 
   Anthoxanthum odoratum (Gewoon  
       reukgras) 5a 
  Arrhenatherum elatius (Glanshaver) 11a 
  Briza media (Bevertjes) 5d 
   Bromopsis ramosa (Bosdravik,  
         "Skugglosta") 5d 
  Bromus mollis (Zachte dravik) 5b 
  Bromus tectorum (Zwenkdravik) 6b 
  Cynosurus cristatus (Kamgras) 5b 
  Dactylis glomerata (Kropaar) 5a 
  Danthonia decumbens (Tandjesgras 
              = Sieglingia decumbens) 7a,10d 
  Deschampsia flexuosa (Bochtige  
       smele) 10a 
  Festuca ovina (Ruig schapengras) 6b 
  Festuca rubra (Rood zwenkgras) 5b 
   Helictotrichon pubescens (Zachte  
       haver) 6b 
  Holcus lanatus (Gestreepte witbol)  
  Hordelymus europaeus (Bosgerst) 9b 
   Koeleria glauca (een soort  
        Fakkelgras) 6b 
  Leymus arenarius (Zandhaver) 5b 
  Lolium perenne (Engels raaigras) 8a 
   Melica ciliata (een soort Parelgras, 
              "Grusslok") 6b 
  Melica uniflora (Eenbloemig  
        parelgras) 5a 
  Phalaris arundinacea (Rietgras) 5b 
   Phleum phleoides (een soort 
       Timoteegras, "Flentimotej") 5a 
  Phleum pratense (Timoteegras) 5a 
  Poa annua (Straatgras) 13a 
  Poa compressa (Plat beemdgras) 7b 
  Poa nemoralis (Schaduwgras)  
  Poa pratensis (Veldbeemdgras) 5b 
  Poa trivialis (Ruw beemdgras) 6b 
  Sesleria albicans (Blauwgras) 10c 
   Sesleria caerulea (een soort  
       Blauwgras, "Älwäxing") 6a 
Polygalaceae  
  Polygala comosa  
       (Kuifvleugeltjesbloem) 11c 
   Polygala serpyllifolia (Liggende  
       Vleugeltjesbloem) 10c 
   Polygala vulgaris (Gewone  
       Vleugeltjesbloem) 5b,11c 
Polygonaceae  
   Polygonum amphibium (Veenwortel) 6a 
Polypodiaceae  
   Polypodium vulgare (Gewone  
       eikvaren) 5a 
Primulaceae  
  Glaux maritima (Melkkruid) 5b 
  Hottonia palustris (Waterviolier) 6a 
  Lysimachia vulgaris (Grote wederik) 5c,6a 
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  Primula farinosa ("Melige"  
       sleutelbloem) 5a,7a 
  Primula veris (Gulden sleutelbloem) 7a 
  Samolus valerandi (Waterpunge) 5 
  Trientalis europaea (Zevenster) 6a,8a 
Ranunculaceae  
  Caltha palustris (Gewone  
       dotterbloem) 5d,6a,7a 
  Hepatica nobilis (Leverbloempje) 5d,6a,7a 
  Pulsatilla vulgaris (Wildemanskruid) 5d 
  Ranunculus aquatilis (Fijne  
       waterranonkel) 11b 
  Ranunculus auricomus (Gulden  
       boterbloem) 9a 
  Ranunculus bulbosus 
        (Knolboterbloem) 5b 
  Ranunculus ficaria (Speenkruid) 5d 
  Ranunculus flammula  
       (Egelboterbloem) 5,6c,7a 
  Ranunculus peltatus (Grote  
       waterranonkel) 12c 
  Ranunculus sceleratus  
       (Blaartrekkende boterbloem) 8b 
 

 
 
wildemanskruid 
 
Rhamnaceae  
  Rhamnus cathartica (Wegedoorn) 5 
Rosaceae  
  Agrimonia eupatoria (Gewone  
       agrimonie) 7a 
  Alchemilla spec. (een soort 
       Vrouwenmantel) 5d 
  Cotoneaster canescens (een soort 
       Dwergmispel) 10c 
  Cotoneaster scandinavicus (een  
       soort Dwergmispel) 10c 
  Filipendula ulmaria (Moerasspirea) 6a,7a 
  Filipendula vulgaris (Knolspirea) 5a,6a,7a 
  Fragaria vesca (Bosaardbei) 5a 
  Fragaria viridis ("Heuvel-" aardbei) 10d,13b 
  Geum rivale (Knikkend nagelkruid) 5d,6a,7a 
  Geum urbanum (Geel nagelkruid) 5a 
  Potentilla anserina (Zilverschoon) 5b 
  Potentilla argentea (Viltganzerik) 5a,6a,7a 
  Potentilla erecta (Tormentil) 5a 
 

   Potentilla fruticosa (een soort      
       Struikganzerik) 10c 
  Potentilla reptans (Vijfvingerkruid 5b 
  Prunus spinosa (Sleedoorn) 5a 
  Rosa canina (Hondsroos) 5b 
  Rubus fruticosus (Gewone braam) 10a 
  Sorbus aucuparia  
         (Gewone lijsterbes) 5a 
  Sorbus intermedia (Zweedse  
       lijsterbes) 5a,6a 
Rubiaceae  
  Galium boreale (Noords walstro) 5a,6a,7a 
  Galium mollugo (Glad walstro) 5a 
  Galium palustre (Moeraswalstro) 5d,10a 
  Galium verum (Geel walstro 6b 
  Rubia tinctorum (Meekrap 
              = Asperula tinctorum) 11c 
Salicaceae  
  Salix cinerea (Grauwe wilg) 10b 
Saxifragaceae  
  Saxifraga granulata  
        (Knolsteenbreek) 6a 
Scrophulariaceae  
  Scrophularia nodosa (Knopig  
       helmkruid) 5a 
  Verbascum nigrum (Zwarte toorts) 11a 
  Verbascum thapsus (Koningskaars) 7b 
Solanaceae  
  Hyoscyamus niger (Bilzekruid) 8b 
  Solanum dulcamara (Bitterzoet) 7a 
 

 
 

bilzenkruid 
 
Urticaceae  
  Urtica urens (Kleine brandnetel) 12a 
Violaceae  
  Viola pumila ("Melk-" viooltje) 6c 
Zosteraceae  
  Zostera marina (Groot zeegras) 11a


