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Inleiding 
 
De legendarische Lofoten liggen ten noorden van de poolcirkel, hoog in Noorwegen. Deze 
eilandengroep is bekend om de overweldigende natuur met haar ruige spitse bergen, de fjorden, de 
meren en de vele schilderachtige vissersdorpjes, de midzomernachtzon,  het speciale licht en de 
kleuren op de bergen en in het water, de vissen, de vogels en de verschillende walvissoorten. 
 
Wij verbleven in het sfeervolle noord-Noorse 
houten huis Kristine Moen Huset vlak bij het 
vissershavenplaatsje Laukvik, dat 400 inwoners 
 telt en op de noordwestpunt van het eiland 
Austvågøy op de Lofoten ligt.   
Er zijn rondom tien fjorden, waaronder de 
bekende en indrukwekkende Trollfjord. De 
hoogste bergtop is 1.146 meter. Daarnaast biedt 
het gebied bergmeren, stranden, bossen, 
watervallen en moerassen.  
 

 
Kristine Moen Huset 

  
Bieslelie 

 
Ook kregen wij, varend met de stoere houten 
Noorse voormalige viskotter, ‘de Stabben’ de 
kans om op zee rond te speuren. Wij kwamen 
door fjorden, met aan beide kanten hoge steile 
bergen, en meerden aan in  sfeervolle 
vissershavens met kleurrijke huizen.  

 
 
Bijzonder is het duingebied in het Morfjord met 
unieke zeldzame planten. Verschillende van 
genoemde plaatsen hebben wij bezocht. 
 
 

     
Op “De Stabben” 

Ook het open water bood verrassingen zoals orca’s, en vele papagaaiduikers en zee-arenden. 
 

 
Orca vrouwtje met jong 
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Deelnemers 
 

 
Van links naar rechts: 
Frans Houtman, Marijke Windhorst, Miep Verwoerd, Ineke Zwarekant, Ineke Gilbert-
Koomen, Marga Coesèl, Francien Karsten, Anke Burgers, Hans Schoorl, Marchien van Looij, 
Dette Vethaak, Henk Dommerholt, Rinie Schoorl-de Bruin, Peter Coesèl. 
 
Reisleiding: Henk Dommerholt 
Gastheer en gastvrouw: Frans Houtman en Marijke Windhorst 
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Kaart met routes 
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Dinsdag 1 juli 
 

 

Van Schiphol vliegen wij om 10.45 uur,  via 
een tussenstop van 2,5 uur in  Oslo, naar 
Evenes. Daar arriveren wij om 17.30 uur. 
Wij worden door Frans en Marijke 
opgehaald en rijden in twee prima busjes 
richting Laukvik. Het is een rit van ruim 3 
uur, maar zo krijgen wij al gelijk een indruk 
van het prachtige landschap. 
Halverwege de tocht wordt onze honger  

gestild met overheerlijke  soep en smakelijke broodjes.  
Laat in de avond bereiken wij, met vol daglicht…, Kristine Moen Huset, in Laukvik. 
 

 
Aan de kust bij Kristine Moen Huset 

 

Woensdag 2 juli 
Na een goede aankomst  op ons logeeradres, het Kristine Moen Huset in Laukvik, op de 
Lofoten, draaien we deze dag nog wat 
onwennig om de ontbijttafel heen. 
Het gesprek gaat over taal, naamgeving, 
onze eigennamen, onze afkomst en het 
veranderen van de namen. Een teken 
van het feit dat we onze vertrouwde 
Nederland hebben verlaten en in den 
vreemde ons weer thuis moeten gaan 
voelen. 
Om half tien vertrekken we in gezelschap 
van Frans, onze gastheer, en de twee 
honden Skip en Ask naar het gebied rond 
de haven van Laukvik. Een wadachtig 
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gebied bij laag water. De plantenliefhebbers komen ruimschoots aan hun trekken. Alles wat 
we zien, zien we voor het eerst en brengt enthousiasme. Veel bloemen, weinig vogels.  
De koffie en de lunchpauze helpen om van ons een groep te maken. 
Zagen we een grote zee-eend met jongen, middelste zaagbekken, een parelduiker? Oh nee, 
toch een aalscholver. Op een hoger gelegen gebiedje enkele waterpoeltjes. Regenwulpen 
laten zich zien.  
Op de terugweg een dammetje nemen? Te moeilijk, dan maar dezelfde weg terug. Kleine 
jagers in de lucht! En als we weer bij de haven arriveren, een bontbekplevier. Een stralende 
eerste dag; dat het zo zou blijven had niemand verwacht.  

Francien Karsten 
 

 
Kustwandeling bij Laukvik 

 

Donderdag 3 juli 
Vanwege te harde wind wordt er vandaag nog niet gevaren en is er een ander plan bedacht. 
Wij rijden met de busjes naar Kabelvåg om de Lofot Akvariet te bezoeken. 
Het is naar Kabelvåg een flink stuk rijden. In deze plaats staat de grootste houten kerk in 
Noord Noorwegen. De kerk is gebouwd eind 1800 voor de vissers die in de wintermaanden 

van de omgeving Trondheim naar De 
Lofoten kwamen om te vissen op o.a. 
kabeljauw. 
Om half 11 arriveren wij bij het aquarium 
waar een tentoonstelling is van alle 
zeedieren die in deze omgeving 
voorkomen. Wij gaan op eigen gelegenheid 
binnen kijken waar mooie aquaria zijn met 
prachtige zeesterren en waar 
indrukwekkende, soms ronduit lelijke 
vissen te zien zijn. Om 12 uur worden de 

zeehonden en de otters gevoerd. De zeehonden kunnen zelfs kunstjes voor ons doen.  
Na deze show rijden wij naar Svolvaer.  Er is in het centrum een toeristisch marktje waar de 
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meesten van de groep naar toe gaan. Ook is er gelegenheid om geld te pinnen en inkopen te 
doen.  
Om half 2 vertrekken wij weer en gaan nu in noordelijke richting langs de Sløverfjorden naar 
een duingebied met interessante begroeiing en een oeverzwaluwkolonie. 

 

 
Draba incana 

Onderweg zien wij al papegaaiduikers in de fjord. Marijke 
vertelt dat dit geen goed teken is omdat deze 
papegaaiduikers vanwege visgebrek hun jongen in de steek 
gelaten hebben. 
In een kalkrijk duingebied mogen wij 2 uur rondstruinen en 
iedereen is verrukt van de flora. Maanvarentjes, parnasia, 
jacobsladder, bieslelie en vele andere soorten die wij in de 
Alpen tegen komen. Sommigen hebben last van muggen en 
andere steekinsecten, maar Deet helpt je te beschermen. 
Op het strand waar ook de steile oever voor de 
oeverzwaluwnesten is, vinden wij fossiele schelpen en 
zoutminnende planten zoals engels gras en zoutgras. 
Sommigen van de groep hebben oeverzwaluwen gezien. 
Wij gaan via Delp weer naar huis, bij een meertje waar 
roodkeelduikers te bewonderen zijn wordt gestopt. 

Verderop wordt een jonge zeearend op een rots gespot en een deel van de groep stapt uit 
om de rest van de tocht te lopen en zo nog wat vogelsoorten te zien. 
Het lukt ons om een roodgesterde blauwborst van zeer nabij te bekijken nadat hij zich heeft 
laten verleiden met het geluid uit een i-pod. Henk en Anke hebben mooie foto’s kunnen 
maken. Een mooi besluit van een fijne dag. 

Dette vethaak 

 
Zeearend 

 
Roodgesterde blauwborst 

 

Vrijdag 4 juli. Vrije dag 
Na het ontbijt, waarbij weer eens herinneringen werden opgehaald aan eerdere KNNV-
reizen, ging iedereen op pad. De groep splitste zich. Rinie ging paardrijden. Frans en Marijke 
hadden geregeld dat zij ergens in de buurt een paard kon huren en met een begeleider een 
tocht kon maken.  Hans ging mee tot aan de manege, waar hij zich verder in de omgeving 
uitstekend vermaakte met het bestuderen van de daar aanwezige vegetatie, vooral de 
slaapmossen.  
De tien overige leden van het KNNV-gezelschap vertrokken te voet voor een wandeling door 
het veen bij Straumnes (achter de school en het voetbalveld), aan de voet van de Matmora.  
De wandeling was uitgezet door Frans en goed gemarkeerd met rood-witte lintjes. Het 
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eerste deel van de tocht ging door het moeras dat zo droog was, dat de pallets die normaal 
nodig waren om de natste delen te overbruggen, nu eigenlijk overbodig waren. Daarna ging 
het verder over een pad langs de bosrand waar onder meer de zanglijster, keep, raaf en 
koekoek zich lieten horen. Henk, die de dag ervoor met zijn app met vogelgeluiden met 
succes een blauwborst had weten te lokken, probeerde ook hier de truc uit. De blauwborst 
liet zich deze keer niet verschalken (of hij zat er niet), maar wat we wel zagen was wel zo 
spectaculair: van vrij dichtbij een fraaie ruigpootbuizerd, opgejaagd door een kraai.  

 

 
“Vivipare” zweedse kornoelje 

 

Parende venwitsnuitlibellen 
 

Ook tijdens deze excursie verbaasde ik mij weer over de veelzijdige belangstelling van veel 
KNNV-ers. In onze groep zaten zowel mensen die veel van vogels wisten, als mensen die 
bijna alle plantjes kenden, maar iedereen was hoe dan ook geïnteresseerd in alles wat groeit 
en bloeit. Of het nu om de Sint Jansvlinder ging, of om de Venwitsnuitlibelle of het Mijtertje, 
een oranje, in Nederland zeldzaam voorkomend paddenstoeltje (een zakjeszwam): alles 
werd bekeken, gefotografeerd en op naam gebracht.  
Omstreeks drie uur kwamen we aan in Laukvik, waar het een gezellige drukte was vanwege 
de feestelijkheden, de Laukvikdagen, die op deze vrijdag waren begonnen. Na een rondje  
 

  
Eén, twee of drie stukken taart? 

 

langs de kramen met de prachtigste 
Noorse sokken, mutsen, pannenlappen 
en andere breiwerken (die helaas voor de 
breisters bij ons weinig aftrok vonden), 
stortten we ons met overgave op de 
taarten. Die waren door de vrouwen van 
het dorp allemaal zelf gemaakt. Ze 
stonden in een tent, op een grote tafel 
uitgestald en  zagen er zo lekker uit, dat 
het moeilijk viel een keuze te maken. Dus 
namen sommigen van ons maar twee 
keer een stuk. 
Daarna wandelden we terug naar Kristine 
Moen Huset, waar Marijke ons vergastte  

op een vrijdagse feestmaaltijd: Lofote fredags kose maten, een maaltijd met taco’s die je kon 
vullen met frisse sla, lekker gebakken gehakt en allerlei sausjes.  
Ook nu was er na de vroege avondmaaltijd nog weer alle tijd, want donker werd het toch 
niet, om plantjes te determineren, een wandelingetje te maken, een boek te lezen of zomaar 
lekker voor je uit te staren naar de zee en de bergen aan de overkant. 

Marga Coesèl 
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Zaterdag 5 juli 
Bijna iedereen loopt na het ontbijt naar de haven, want op de boot valt niet veel te lopen. 
De grote visserskotter “Stabben” vaart om 10 uur uit. Het is prachtig weer: zonnig en weinig 
wind. Marijke heeft wel gewaarschuwd dat de wind na drieën kan aantrekken. 
We varen naar de Atlantische oceaan die (nu in elk geval) rustig is. 
Onderweg krijgen we koffie met koek. Er vliegt een rijtje alkjes voorbij.  

 

 
Op de Stabben 

Even later moet de boot worden 
stilgelegd wegens een lek in de 
koelwaterslang. Maar Frans heeft het snel 
verholpen zodat we weer verder kunnen. 
Ik heb de vliegende Jan-van-gent gemist, 
maar even later zie ik er wel een 
dobberen. Later zien we ook 3 Middelste 
zaagbekken. 
Frans roept dat we links een fata morgana 
zien. Ik snap eerst niet wat hij bedoelt, 
want het is toch gewoon een vlak eiland? 
Een stukje verder blijkt dat het geen plat 
eiland was, maar met rotspunten van  

verschillende hoogten. Het leek alleen vlak door de weerspiegeling, die ondersteboven was. 
We varen tussen groepjes papegaaiduikers door. Grappige vogeltjes.  Ook genieten we volop 
van wel 10 rondvliegende zeearenden. Dan roept Frans: “Walvis Noord!”en ja, daar zie ik 3 
orka’s (sommigen zien er 5). Het zijn vrouwtjes, wat te zien is aan hun rugvin. Het lukt Henk 
om een foto van het groepje te maken waarop je de rugvinnen goed kunt zien. Even later 
meren we af in de haven van Nykvåg om even de benen te strekken en rond te kijken. Op 
enkele rotswanden zitten Drieteenmeeuwen, maar helaas zijn er geen jongen te zien. Frans 
vertelt dat het er veel minder zijn van vroeger. Op een rots zien we een Noorse tapuit zitten. 

 

 
Jan van gent 

 

 
Papegaaiduiker 

 

We varen weer weg van het eiland en daarbij komen we langs een eiland dat vol zit met Jan-
van-genten, het zijn er meer dan 100! 
De bedoeling is dat we ergens op een afgelegen plekje aanleggen waar we het avondmaal 
zullen eten. Marijke heeft de ingrediënten voor een vissoep meegenomen. Jammer genoeg 
zijn alle plaatsen aan de steiger bezet. Dus wordt er aan boord gegeten. Het is zoals elke dag, 
heeft Marijke weer heel smakelijk gekookt. In de thuishaven aangekomen, klauteren we 
weer van boord en wandelen in de avondzon naar het pension. 

Ineke Gilbert 
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Zeevondsten van Frans 

 

Zondag 6 juli 
Dagverslag zondag 6 juli 2014. 
Hoe warm het was .  .  .  . 
Als we om 9.45 uur in de busjes stappen is het al vrij warm. Volop zon; Zuidenwind. 
De wandeling voor vandaag begint bij een parkeerplaats bij Grunnfórfjorden; een breed 
fjord. Marijke vertelt ons dat men in vroeger tijden dit water ongezuiverd kon drinken; nu 
geschiedt de zuivering d.m.v. UV-licht. Na enige tijd passeren wij een hek met het opschrift: 
Utmarksbeite. Dit wil zeggen dat elke veehouder hier zijn schapen mag laten grazen. We zien 
dan ook diverse kleuren oormerken bij schaap en lammeren. De kraaiheide vertoont al 
bruine plekken. Niet alleen door de droogte - het vetblad is hier al uitgebloeid - doch door 
vraat van rupsjes. Maar waar een riviertje uit de bergen komt, staan veel prachtige mossen 
en o.a. een bloeiend exemplaar van een saxifraga. Ook roept de koperwiek ons weer; 
inmiddels een bekend geluid. 
Een picknickbank met riant uitzicht biedt ons de gelegenheid een koffiestop te nemen. 
Daarna voert een smal stenig pad ons naar een volgend meer. Het Hesthausdalen.  

 

 
Hesthausdalen 

 
Saxifraga stellaris 

 

Dan wordt het lunchtijd; we zoeken een schaduwplekje op. Hier zweven kleine spanrupsjes 
aan lange draden boven het water. Trouwens ook muggen en vliegen in overvloed! 
Teruggekomen bij de parkeerplaats rijden we naar Hadselsand. Frans maakt 2 ritten, 6 
personen per auto. Een aantal bezoekt het strand en geniet van de noordse sterntjes en één 
zwarte ruiter. Een andere groep zoekt de schaduw op bij het kerkje.  
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Vandaag vroeg thuis. Het is warm; zeker 30 graden in de schaduw. Het bier smaakt ons 
uitstekend. 

 
 

Marijke heeft een zondagsmaal voor ons bereid. Rendiervlees met vossebessen, nieuwe 
aardappels in de schil en heerlijke rode kool. Een ijs-toetje besluit het diner. 

Ineke Zwarekant 

 
Maandag 7 juli 
Zoals gebruikelijk ontbeten we om half negen en maakten we tijdens het ontbijt onze 
lunchpakketen klaar. Koffie, thee en heet water om mee te nemen werden even later door 
Marijke klaargezet. 
Het was schitterend weer, net zoals gisteren. De buitenthermometer wees in de schaduw op 
dat tijdstip reeds 20 ºC aan. Dat beloofde wat! Volgens het weerbericht zou het vandaag in 
deze streken 30 ºC kunnen worden. Er was sprake van een mogelijk warmterecord! Gelukkig 
zou het vandaag een vaardag worden.  
Om circa half tien gingen we lopend op pad richting de haven van Laukvik. We vertrokken in 
twee groepjes en een paar van ons gingen mee met het busje. We kwamen rond tien uur 
aan en gingen toen gelijk aan boord van de Stabben.  De zee liet zich van haar beste kant  
zien, vrijwel spiegelglad. De door sommigen 
voor de zekerheid ingenomen 
reisziektepilletjes bleken eigenlijk niet nodig 
te zijn. En wat een heerlijke temperatuur 
aan boord. Geen gedoe met truien, vestjes, 
jassen, dassen e.d., gewoon lekker in je T-
shirt genieten van dat heerlijke varen. 
Uiteraard viel er ook het een en ander te 
bekijken aan vogels onderweg, o.a. een rots 
met aalscholvers, soms zeekoeten, 
zaagbekken en eiders, en ja, ook 1 zeearend.  
Om kwart over twaalf kwamen we aan in  

 

 
Zeearend 
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Henningsvær. Daar werd afgemeerd bij de kade van  het Opplevelsessenter/Galleri Lofotens 
Hus. Het was voor een aantal van ons nog een hele klim om vanuit de boot heelhuids op de 
wal te geraken. Frans en Marijke hadden geregeld dat we direct naar de fraaie, een halfuur 
durende, multimediashow van Frank Jenssen  in de galerie konden gaan kijken. Verder viel er 
in de galerie nog het een en ander aan schilderijen, grafiek en foto’s  met als voornaamste 
onderwerp de Lofoten te bewonderen.   
Daar hebben de meesten van ons tot circa één uur rondgekeken. 

 

 

 

 
Henningsvaer 

 

En toen Henningsvær in, wat een fotogeniek en schitterend gelegen plaatsje. Het is niet 
verwonderlijk dat het toeristen aantrekt. Via het centrum gelopen naar een heuvel met mooi 
uitzicht over de Lofoten. Wat een schitterend panorama die combinatie van water en land. 
Onderweg kwamen we nog blauwe smeerwortel/symphytum azurea en wat in diverse 
kleuren bloeiende ijslandse papavers/papaver croceum  (waarschijnlijk in een voormalig 
klein stukje tuin) tegen. Het ijsje op de terugweg was bovendien niet te versmaden. Om even 
over twee zijn we weer ingescheept en heeft de Stabben vervolgens een toeristisch rondje 
om Henningsvær gevaren. Gedurende de reis is nog een reddingsactie voor  een gele M-
ballon uitgevoerd. Dat in zee drijvende ding werd met behulp van een pikhaak met vereende 
krachten, 3 personen, uit zee gevist. Verder bleek dat niet alle zitgelegenheden even solide  

 

 

 

 

 

 
IJslandse papavers 

van aard waren. Behalve de zitmogelijkheden die gevormd werden door de vaste uitrusting 
van de boot, bevonden zich een aantal losse kunststof tuinstoelen aan boord. Een aantal van 
ons was in een dergelijk stoel gaan zitten, zat toch  iets comfortabeler. Helaas van één 
braken de beide achterpoten af, waardoor degene die er opzat iets lager achterover op het 
dek tussen wat touwen terechtkwam. Gelukkig geen verwonding als resultaat. De andere 
tuinstoelen werden daarop geïnspecteerd en een enkele waarvan de poten ook niet 
helemaal meer compleet waren, werd eveneens afgevoerd.  
De vraag is, of iemand daadwerkelijk een bruinvis heeft gezien, deze (althans de vin) werd 
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wel door Frans opgemerkt. Ook een kleine jager is waargenomen gedurende de terugreis. 
Tegen kwart voor vijf werd er weer aangemeerd in de haven van Laukvik. De wandelaars 
waren cira half zes weer thuis. 
Om zeven uur wachtte ons weer een heerlijke Noorse maaltijd, bestaande uit: 
- Fiskepudding med røket ørret 

 (vispaté, gemalen schelvis met zalm forel) 
- Ovne stekt fulkorn pasta med kjøttbular, salat  

(in de oven klaargemaakte volkorenpasta met gehaktballetjes, ui, gele 
paprika, geitenkaas) 

- Potetlefser med multe 
 (pannenkoekjes van aardappelpuree gebakken op gietijzeren plaat met 

moerasbraamcompote) 
Het was weer smullen geblazen. 
’s-Avonds werd er nog door de liefhebbers een aantal planten gedetermineerd. 

Miep Verwoerd 
 

 

Dinsdag 8 juli 
Marijke memoreert bij het ontbijt dat gisteren in Svolvaer het plaatselijke warmte record 
van 1972 is gebroken, namelijk ruim 29 graden Celsius! Over de voor vandaag te verwachten 
temperatuur lopen de meningen uiteen. Gisteren trof Henk op internet voor de Lofoten een 
voorspelde maximumtemperatuur aan van 17oC, terwijl Frans nu voor onze regio een 
maximum van 24oC meldt, voor sommigen onder ons een niet onbelangrijk verschil in 
comfortbeleving. 
Op het programma staat, op initiatief van Henk, een autorit naar Gimsøya alwaar eerst een 
bezoek zal worden gebracht aan een pier met klein haventje en daarna een wandeling door 
een hoogveennatuurreservaat is gepland. We vertrekken om 9.45 u.  
Op de heenreis passeren we Svolvaer alwaar 
een grote digitale thermometer opzichtig 
een temperatuur van 14oC meldt. Dat wordt 
vandaag dus niet puffen! Het bezoek aan de 
pier valt wat tegen. We hoopten de nodige 
‘nieuwe’ vogels te scoren, maar dat blijft 
beperkt tot de Visdief en de Oeverpieper, 
niet bepaald soorten die ons in vervoering 
kunnen brengen. Bezienswaardiger is het 
grotendeels vergane 
kadaver van een aangespoelde Noordse 
vinvis (zo’n 15 meter lang) dat logischerwijs 
een verre van aangename geur verspreidt. 

 

 
Skelet Noordse vinvis 
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Aan het begin van de middag zijn we in het natuurreservaat aangeland. Net als het veen bij 
Straumnes (aan de voet van de Matmora), blijkt ook dit veen als gevolg van een droge winter 
erg uitgedroogd; geen risico op natte voeten dus. Na enige afstand afgelegd te hebben 
ontstaat wat ‘gedoe’ over het verdere parcours, mede voortkomend uit het feit dat dit 
onderdeel van het programma geen deel uitmaakt van het bekende Kristine Moen Huset 
excursiepakket en dus voor Frans en Marijke niet vertrouwd is. Besloten wordt dat een deel 
van onze groep met Frans en Marijke teruggaat naar de auto’s, een ander deel onder leiding 
van Henk zich een doortocht baant naar de andere kant van het veen waar dan hopelijk de 
busjes staan te wachten. Ondergetekende maakt deel uit van laatstgenoemd groepje en stelt 
vast dat de doortochtroute zich goed laat traceren en alleszins de moeite waard blijkt. 
Landschappelijk is het een prachtig gebied met hier en daar poeltjes met bloeiende 
Zonnedauw en Beenbreek. Ook duiken zo af en toe orchideeën op, zoals Handekenskruid en  

 

 
Hoogveengebied 

Welriekende nachtorchis 

 

 
 

Welriekende Nachtorchis. Dit laatste duidt erop dat er in dit overigens voedselarme, zure 
milieu toch wat aanvoer van bufferende mineralen is, ofwel vanuit de zandige ondergrond 
(het veenpakket is slechts enkele decimeters dik), ofwel door ‘spray’ vanuit de nabije zee. Na 
een flink stuk afgelegd te hebben worden wij tegemoetgekomen door Frans met zijn hondjes 
die ons efficient naar de busjes leidt. Op de terugweg naar huis doen we nog even Kabelvåg 
aan om Noors geld te pinnen en een ijsje mee te pikken. Ook deze dag hebben we vanuit de 
busjes overigens ook weer plasjes met Roodkeelduikers gezien. Naar mijn mening verdient 
deze soort, na de Zeearend (ongetwijfeld dé vogel van de reis), als karakteristieke 
Lofotensoort een mooie tweede plaats. 
Het avondmaal smaakt ons weer voortreffelijk en bestaat dit keer uit: 
Nordlys suppa (een eigen recept met onder meer gemixte doperwtjes en lavas) 
Blomkål støven (met aardappel, gehakt, tomaat en provençaalse kruiden) 
Vanilje is med blåbaer (bosbes) 

Peter Coesel 
 

Donderdag 9 juli  
Als ik de gordijnen van ons slaapkamerraam open doe, is het mistig. Maar volgens Marijke 
wordt het vandaag een prachtige dag. Doel is om in Ragnhildalen de 500 meter hoge 
Matmora (Moeder van het eten), te ‘bedwingen’. Of in elk geval via een oud mijnwerkerspad 
het halverwege gelegen meertje te bereiken. Helemaal boven heeft KNNV-reisleider Feiko 
ruim een week geleden zijn horloge verloren, het zou wel heel toevallig zijn als wij het nog 
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vinden. In een ruimte die wij vroeger thuis het  klompenhok noemden, staan schoenen en 
sloffen van allerlei vorm en omvang. Ik haal mijn wandelschoenen 
 

 
 

ertussen uit  en leg mijn rugzak (ijzeren 
regel!) via de achterklep, in de bus. We 
vertrekken om 9.30 uur en parkeren na 
een ritje van zo’n 10 minuten. 
Ondertussen trekt de mist snel op. 
Binnen no time schijnt de zon. Frans 
loopt met de pas van een geoefend 
wandelaar het bergpad op, als was het 
de boulevard van Scheveningen.  Op de 
voet gevolgd door Skip en Ask, die 
tijdens wandelingen zoveel heen en 
weer rennen dat ze minstens drie keer 
de afstand afleggen. Wij volgen in 
KNNV-tempo. Volgens Frans is het een  

makkelijk pad. Inderdaad, als je rotsblokken, kuilen en boomwortels niet meetelt dan. “Hoe 
warm het was, en hoe steil.”, verzucht Ineke G met een verwijzing naar Hildebrand’s  
Camera Obscura, “Hoe warm het was en hoe ver”, terwijl we verder de helling op gaan. En 
wárm is het, nú al. De vliegen zoemen in forse aantallen om ons heen en brengen fotografen 
soms tot wanhoop. Vanaf de berghelling kijken we neer op een helderblauw meertje waarin 
de bergtoppen prachtig worden weerspiegeld. In het verleden werd op deze berg ijzer 
gewonnen, er zijn drie mijnschachten van zo’n 200 meter  
diep. Boven, bij het meertje,  heeft een 
stoommachine gestaan. Na de koffiestop 
wordt het bos opener en krijgen we zicht 
op de bergtoppen. Zo rond de middag 
arriveren we bij het beloofde bergmeer. 
Peter neemt enthousiast een 
watermonster: “Dit is een soort watertje, 
dat had ik nog niet”. “Kijk eens wat een 
mooi varentje”, roept Hans als hij boven 
komt. Om ons heen zie ik de bergen in 
bruin en vale blauwtinten, tegen een 
hemel in mediterraan diepblauw. Het 
getjilp en gezang, het geluid van de 
koekoek, de beflijster en de alarmroep 

 

 
Beflijster 

van, ja, van wat eigenlijk, het klingelen van schapenbel en verder stilte. Libellen scheren in 
helikoptervlucht door de lucht. Kijkers komen tevoorschijn om het vogelleven van dichtbij 
gade te slaan. De floradiversiteit brengt de plantelaars (tegenhangers van vogelaars, leerde 
ik tijdens een eerdere reis) op de knieën met de Heukels en notitieboekjes in de aanslag. 
Frans vindt het, gezien het verdere programma, beter niet door te lopen naar boven, 
waarmee Feiko’s horloge voorgoed achterblijft op Matmora en, merk ik later, ook mijn 
favoriete Parker rollerball. “Weet Henk waar we heengaan?” vraagt Dette na een paar 
honderd meter. “Ja, hoor”, zegt Frans luchtig. Dette gaat toch maar even bellen. Gelukkig 
neemt Henk op (meestal doet hij dat niet, zegt hij later, om zo lang mogelijk naar zijn leuke 
ringtone te luisteren: I am Happy). De reisleider blijkt nog bij het meer te vertoeven en de 
groep kwijt te zijn. Henk loopt de achterstand snel in en we zetten de afdaling in, Hans en ik 
in berggeitformatie.  
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De volgende pleisterplaats is een meertje bij Sandkletta. Het toppervrouwtje met jongen 
blijkt tot Henk’s teleurstelling een kuifeend te zijn. Gelukkig wel een roodkeelduiker 
waargenomen. Daarna door naar Hadselsand voor de bontbekplevier, scholeksters en een 
wulp mooi in silhouet. Frans wordt op het strand door vier noordse sterns belaagd. 
Qua flora zijn, in elk geval deze dag, Gnaphalium sylvaticum en Prunella vulgaris 
vermeldenswaardig.  

 

 
Bontbekplevier 

 

 
Noordse stern 

 

Het is onze laatste avond en daarom staat het traditionele Bacalau op het menu. Hoera, de 
kans om stokvis, feitelijk klipvis, te eten. Gaan we aan tafel is de reisleider weer zoek. Henk 
komt gelukkig snel boven water. Als dessert komt er een megataart (Rigmar sin kaken, de 
taart van Rigmar) op tafel met een bodem van havermout en noten met rode bessen en veel 
slagroom. Er blijft geen kruimel over. Frans en Marijke krijgen ter herinnering aan onze 
groep een KNNV-beker met een persoonlijke tekst van elke deelnemer, geschoven op een 
fluitekruidstengel en vergezeld van een kleine speech door Dette. ’s Avonds om 23.00 uur is 
het nog warm – meer dan twintig graden – op onze veranda. De zon werpt lange schaduwen 
over het land om ons heen en beschrijft voor ons de laatste maal haar noordelijke boog naar 
het oosten. Middernachtzon, het blijft iets onwezenlijks houden. 

Rinie Schoorl 
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Vrijdag 10 juli 
Aan het ontbijt is er opnieuw een dankwoord. Peter schetst Henk als een reisleider die zich 
niet als moederkloek liet kennen, maar evenmin als nonchalant kon worden beschreven. 
Henk had hiertussen de goede balans gevonden. Op zijn beurt heeft Henk de reis als 
ontspannen ervaren met weinig zorgen. Dan is het tijd voor een groepsfoto, afrekenen, 
koffers in de bus en een laatste blik op Kristine Moen Huset. We aanvaarden de terugreis en 
rijden over de smalle wegen, kilometerslang geflankeerd door dennen afgewisseld met 
huizen of zicht op een fjord. Frans en Marijke leveren ons af bij de halte van de bus die ons 
naar het vliegveld van Harstad/Narvik zal brengen. Op het kokende asfalt ja, hoe bestaat het, 
maar gelukkig wel in de schaduw, drinken we een laatste kop koffie en nemen afscheid van 
Frans en Marijke. De bus brengt ons non-stop naar het vliegveld. Er is nog wat gedoe tijdens 
het doe-het-zelf-inchecken. Zijn de bagagelabels nu wel op naam of niet? Maar het komt 
goed. Niet lang daarna zitten we in het vliegtuig. Dankzij het stralende weer hebben we een 
prachtig uitzicht op het land beneden ons en glijden de Lofoten langzaam onder ons voorbij 
en verdwijnen achter de horizon. 

Rinie Schoorl 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



18 
 

Waarnemingen 
1. Vogels 

       Familie Familie  soort  Soort  

   (Wetensch. naam) (Nederlands) (Wetensch.naam) (Ned. naam) 

1 Gaviidae Duikers Gavia stellata Roodkeelduiker 

2 Gaviidae Duikers Gavia arctica Parelduiker 

3 Podicipedidae Futen Podiceps auritus Kuifduiker 

4 Suilidae Genten Morus bassanus Jan van Gent 

5 Phalacrocoracidae Aalscholvers Phalacrocorax carbo Aalscholver 

6 Phalacrocoracidae Aalscholvers Phalacrocorax aristotelis Kuifaalscholver 

7 Ardeidae Reigers Ardea cinerea Blauwe reiger 

8 Anatidae  Eenden Anas crecca Wintertaling 

9 Anatidae  Eenden Anas platyrhynchos Wilde eend 

10 Anatidae  Eenden Athya fuligula Kuifeend 

11 Anatidae  Eenden Somateria mollissima Eider 

12 Anatidae  Eenden Melanitta fusca Grote zee-eend 

13 Anatidae  Eenden Bucephala clangula Brilduiker 

14 Anatidae  Eenden Mergus serrator Middelste zaagbek 

15 Accipitridae Havikachtigen Haliaeetus albicilla Zeearend 

16 Accipitridae Havikachtigen Buteo lagopus Ruigpootbuizerd 

17 Tetraonidae Ruigpoothoenders Lagopus lagopus Moerassneeuwhoen 

18 Haematopodidae Scholeksters Haematopus ostralegus Scholekster 

19 Charadriidae Plevieren Charadrius hiaticula Bontbekplevier 

20 Charadriidae Plevieren Vanellus vanellus Kievit 

21 Scolopacidae Strandlopers  Calidris canutus Kanoet 

22 Scolopacidae Strandlopers  Calidris alba Drieteenstrandloper 

23 Scolopacidae Strandlopers  Arenaria interpres Steenloper 

24 Scolopacidae Strandlopers  Calidris alpina Bonte strandloper 

25 Scolopacidae Strandlopers  Actitis hypoleucos Oeverloper 

26 Scolopacidae Strandlopers  Tringa totanus Tureluur 

27 Scolopacidae Strandlopers  Tringa erythropus Zwarte ruiter (1) 

28 Scolopacidae Strandlopers  Numenius arquata Wulp 

29 Scolopacidae Strandlopers  Numenius phaeopus Regenwulp 

30 Scolopacidae Strandlopers  Gallinago gallinago Watersnip 

31 Stercorariidae Jagers Stercorarius skua Grote jager 

32 Stercorariidae Jagers Stercorarius parasiticus Kleine jager 

33 Laridae Meeuwen Croicocephalus ridibundus Kokmeeuw 

34 Laridae Meeuwen Larus canus Stormmeeuw 

35 Laridae Meeuwen Rissa tridactyla Drieteenmeeuw 

36 Laridae Meeuwen Larus marinus Grote mantelmeeuw 

37 Laridae Meeuwen Larus graellsii Kleine mantelmeeuw 

38 Laridae Meeuwen Larus argentatus Zilvermeeuw 

39 Sternidae Sterns Sterna paradisaea Noordse stern 

40 Sternidae Sterns Sterna hirundo Visdief 

41 Alcidae Alken Alca torda Alk 

42 Alcidae Alken Uria aalge Zeekoet 

43 Alcidae Alken Uria lomvia Dikbekzeekoet 
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44 Alcidae Alken Cepphus grylle Zwarte zeekoet 

45 Alcidae Alken Fratercula arctica Papegaaiduiker 

46 Cuculidae Koekoeken Cuculus canorus Koekoek 

47 Hirundinidae Zwaluwen Riparia riparia Oeverzwaluw 

48 Hirundinidae Zwaluwen Hirundo rustica Boerenzwaluw 

49 Motacillidae Kwikstaarten Anthus pratensis Graspieper 

50 Motacillidae Kwikstaarten Anthus petrosus Oeverpieper 

51 Motacillidae Kwikstaarten Motacilla alba Witte kwikstaart 

52 Cinclidae Waterspreeuwen Cinclus cinclus Waterspreeuw 

53 Prunellidae Heggenmussen Prunella modularis Heggenmus 

54 Turdidae Lijsters  Oenanthe oenanthe Tapuit 

55 Turdidae Lijsters  Saxicola rubetra Paapje 

56 Turdidae Lijsters Turdus torquatus Beflijster 

57 Turdidae Lijsters Turdus merula Merel 

58 Turdidae Lijsters Turdus philomelos Zanglijster 

59 Turdidae Lijsters Turdus pilaris Kramsvogel 

60 Turdidae Lijsters Turdus iliacus Koperwiek 

61 Sylviidae Zangers  Luscinia svecica Blauwborst (2) 

62 Sylviidae Zangers  Acrocephalus schoenobaenus Rietzanger 

63 Sylviidae Zangers  Phylloscopus collybita Tjiftjaf 

64 Sylviidae Zangers  Phylloscopus trochilus Fitis 

65 Muscicapidae  Vliegenvangers Ficedula hypoleuca Bonte vliegenvanger 

66 Paridae Mezen Parus major Koolmees 

67 Corvidae Kraaien Pica pica Ekster 

68 Corvidae Kraaien Corvus cornix Bonte kraai 

69 Corvidae Kraaien Corvus corax Raaf 

70 Sturnidae  Spreeuwen Sturnus vulgaris Spreeuw 

71 Passeridae Zangvogels Passer domesticus Huismus 

72 Fringillidae  Vinken Fringilla montifringilla Keep 

73 Fringillidae  Vinken Chloris chloris Groenling 

74 Emberizidae Gorzen Emberiza schoeniclus Rietgors 
 

Familie-indeling naar Vogelbescherming. 
Blauwborst ook wel: lijster (soortenbank, ANWB boek) of vliegenvanger (waarn.nl) 
(1) onzeker 
(2) roodgesterde 

Anke Burgers 
 

 
Zeearend 

 
Kleine jager 
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2. Vlinders 
 
Dagvlinders  

 
  

  Latijnse naam Nederlandse naam 

1 Boleria selene Zilveren maan 

2 Erebia ligea Boserebia 

3 Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder 

4 Melitaea athalia Bosparelmoervlinder 

5 Pieris napi Kleingeaderd witje 

6 Plebeius optilete Veenbesblauwtje 

7 Polyommatus icarus Icarusblauwtje 

8 Vanessa atalanta Atalanta 

9 Vanessa cardui Distelvlinder 

      

Nachtvlinders     

  Latijnse naam Nederlandse naam 

1 Chiasmia clathrata Klaverspanner 

2 Selidosema brunnearia ssp scandinaviaria Bruine heidespanner  

3 Zygaena filipendulae Sint Jansvlinder 

   

Libellen en 
juffertjes     

  Latijnse naam Nederlandse naam 

1 Aeshna subartica elisabethae Noordse glazenmaker 

2 Endlagua cyathigerum Watersnuffel 

3 Lencorhnia dubia Venwitsnuit 

4 Soma tochlora metallica Metaalglanslibel 

5 Sympatrum danae Zwarte heidelibel 

      

 
Dette Vethaak 

 
 

 
Klaverspanner  

Noordse glazenmaker  
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3. Planten 
 

 
Op pad om de omgeving te verkennen. 

 
3a. Sieralgen 
 
Sieralgen zijn microscopisch kleine, eencellige groenwiertjes, gekenmerkt door een 
opvallend symmetrische, elegante vorm en decoratieve ornamentatie. Ze komen voor in 
allerlei zoetwatermilieus, maar toch vooral in voedselarme vennen en veenpoeltjes. 
Sieralgen gelden als fijngevoelige milieu-indicatoren en zijn in dat verband interessant voor  
 

 
Peter in actie met zijn potjes 

 

 
De sieralg Micrasterias brachyptera 

Foto (gestackt) © Koos Meesters 
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water- en natuurbeheerders. Ondergetekende heeft er zijn hele werkzame leven studie aan 
verricht en kan het niet laten om, als hij in het buitenland is, wat te verzamelen in de hoop 
enkele bijzondere (niet in Nederland voorkomende) soorten tegen te komen. Omdat de 
meeste sieralgsoorten gedijen in de beschutting van ondergedoken waterplanten en 
mossen, kunnen ze gemakkelijk verzameld worden door wat van deze planten boven een 
potje uit te knijpen. Dat heb ik dus ook op de Lofotenreis gedaan, hetgeen niet aan de 
aandacht van de excursiegangers zal zijn ontsnapt.  
Bijgaand een foto van een vertegenwoordiger van een van de opvallendste geslachten, 
namelijk het genus Micrasterias (hetgeen ‘klein sterretje’ betekent). Het betreft de soort 
Micrasterias brachyptera (brachyptera betekent ‘kort gevleugeld’), die werd aangetroffen in 
een van de veenpoeltjes in het Straumnes myran, waar we op 4 juli doorheen trokken, naar 
de voet van de Matmora. De cel in kwestie is ongeveer  200 bij 140 micrometer groot en is 
voor mensen met een goed gezichtsvermogen nog net als een heel klein groen puntje met 
een loep te zien. Er werden uiteraard meer soorten door mij gevonden, maar daar wilde ik 
jullie verder niet mee belasten. Voor degenen die meer over sieralgen willen weten, zie 
www.desmids.nl 

Peter Coesel 
 

3b. Slaapmossen 
 

 
Is Hans weer een speciaal mosje op het spoor? 

 
Toelichting inventarisatie slaapmossen 
Enige opmerkingen bij het inventarisatielijstje. Onze vakantiebestemming kenmerkte zich 
landschappelijk in de vaak evenwichtige verhouding tussen water en land. Het spreekt voor 
zich dat er dan ook een grote oppervlakte is die op zijn tijd water en dan weer land is. Dit 
geldt niet alleen op zeeniveau maar ook op veel hoger gelegen niveaus.  
Plantensociologisch behoren grote delen van de vegetatie tot de klasse van de kleine zeggen 
en de klasse van de hoogveenslenken. De laatste klasse kent maar weinig slaapmossen en is 
overigens zeer soortarm. Het zeer veelvuldig voorkomen van Wanstorfia exannulata 
(geveerd sikkelmos) was opvallend te noemen.  
De klasse van de kleine zeggen bevat twee verbonden namelijk het verbond van zwarte 
zeggen en het knopbiesverbond. Het verbond van zwarte zeggen was matig vertegenwoor-
digd. Op de leuke plekjes was toch af en toe Bloedpuntmos (Calliergon sarmentosum) en 
Purper schorpioenmos te zien in de vorm van zoomvegetaties. Het knopbiesverbond was 
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aanmerkelijk beter vertegenwoordigd. Voor wat betreft de slaapmossen was dit wederom 
Purper schorpioen mos, maar vooral Reuzenpuntmos (Calliergon giganteum) en in mindere 
mate Sterrengoudmos (Campylium stellatum). 
Opvallend aan het opnamelijstje is dat er maar liefst vier Calliergonsoorten genoteerd 
konden worden, waarbij de door mij nooit eerder waargenomen Calliergon richardsonii. 
Voor mij een topdag.  
De kleine beekjes vanuit de bergen tonen prachtige schoolvoorbeelden van het Racomitrion 
acicularis (kalkarme mosvegetaties in en langs beken) met Brachytecium plumosum 
(Oeverdikkopmos) en Brachytecium rivulare (Beekdikkopmos), maar ook het onderwater-
mos Fontinalis squamosa (Rond bronmos) evenals Hygrohypnum ochraseum (Geklauwd 
spatwatermos).  
Tenslotte een vreemd fenomeen. Er waren twee slaapmossen aanwezig waarbij mij op z’n 
Hollands gezegd de mond openviel, de soorten groeien normaal binnen bosgemeenschap-
pen en niet zomaar in de vrije ruimte. Het betrof in de eerste plaats Antitrichia curtipendula 
(Weerhaakmos) ruim groeiend op de rotsen tot vlakbij de oceaan en Sanionia uncinata 
(Geplooid sikkelmos) voorkomend op de meest onverwachte plekken zoals grote plakkaten 
op puur zand. 
 

Inventarisatie slaapmossen  
Sub- 
klasse 

Orde Familie Geslacht Soort Herba- 
rium 

Hypnidae          

  Hypnales        

   Fontinalaceae     

    Fontinalis    

     Fontinalis antipyretica X 

     Fontinalis squamosa X 

   Climaciaceae     

    Climacium    

        Climacium dendroides  

    Leucodontaceae      

    Antitrichia    

        Antitrichia curtipendula X 

    Pterigynandraceae    

      Pterigynandrum    

        Pterigynandrum filiforme X 

    Thuidiaceae      

      Thuidium    

        Thuidium abietinum X 

    Amblystegiaceae      

      Amblystegium    

        Amblystegium serpens  

      Campylium     

        Campylium stellatum  

      Hygrohypnum    

        Hygrohypnum ochraceum Xa 

      Scorpidium    

        Scorpidium revolvens X 

      Sanionia    
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     Sanionia uncinata  

    Drepanocladus    

        Drepanocladus aduncus X 

    Calliergonaceae      

    Calliergon    

     Calliergon sarmentosum X 

     Calliergon cordifolium  

        Calliergon giganteum X 

        Calliergon richardsonii X 

      Warnstorfia    

        Warnstorfia exannulata X 

   Brachytheciaceae     

      Brachythecium    

        Brachythecium plumosum X 

        Brachythecium albicans  

        Brachythecium rivulare  

        Brachythecium rutabulum  

      Cirriphyllum    

        Cirriphyllum  tommasinii  

      Homalothecium    

        Homalothecium sericeum  

        Homalothecium lutescens  

      pseudoscleropodium    

        pseudoscleropodium 
purum 

 

    Plagiotheciaceae      

      Plagiiothecium    

     Plagiothecium undulatum  

   Hypnaceae     

    Ctenidium    

     Ctenidium molluscum  

    Calliergonella    

     Calliergonella cuspidata  

    Hypnum    

     Hypnum callichroum  

        Hypnum cupressiforme  

        Hypnum hamulosum X 

   Hylocomiaceae     

    Rhytidiadelphus    

     Rhytidiadelphus loreus  

     Rhytidiadelphus triquetrus  

    Pleurozium    

     Pleurozium schreberianum  

    Hylocomium    

        Hylocomium splendens  

 

Hans Schoorl 
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3c. Hogere planten 
 

Opmerkingen: bij de plantenlijst van de Lofoten is gebruik gemaakt van Den nya nordiska 
Floran van Bo Mossberg en Lennart Stenberg, uitgave Bonnier, fakta 2010, ISBN: 978-91-
7424-095-5. Dit is gedaan omdat deze flora expliciet aangeeft of een plant wel of niet op de 
Lofoten kan worden gevonden. De naamgeving en de familie-indeling zijn niet hypermodern, 
hetgeen betekent dat vele planten (en vooral ook de families !) hun "vertrouwde naam" 
hebben. Via deze oude naam is gemakkelijk een eventueel nieuwere naam terug te vinden. 
Voor de Nederlandse namen is gebruik gemaakt van de flora Blamey én die van Heukels. Bij 
de meeste planten was dit echter niet goed mogelijk, zodat daar de Nederlandse naam 
ontbreekt.  
Het is wel belangrijk te beseffen, dat deze soortenlijst zeker niet compleet is; wel is getracht 
zo weinig mogelijk foutieve gegevens op te nemen. 
 

 Familie Wetenschappelijke naam Nederlandse  naam 
Blz. 

Mossberg 

1 Aceraceae Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 382 

2 Apiaceae Carum carvi Karwij 442 

3 Apiaceae Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 433 

4 Apiaceae Aegopodium podagraria Zevenblad 433 

5 Apiaceae Angelica sylvestris Gewone Engelwortel 444 

6 Apiaceae Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 430 

7 Asteraceae Achillea millefolium Duizendblad 612 

8 Asteraceae Achillea ptarmica Wilde bertram 612 

9 Asteraceae Antennaria dioica Rozenkransje  598 

10 Asteraceae Artemisia vulgaris Bijvoet 618 

11 Asteraceae Erigeron borealis Armbloemige fijnstraal 595 

12 Asteraceae Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem 597 

13 Asteraceae Hieracium sekt. Drovensia een havikskruid 682 

14 Asteraceae Leodonton autumnalis ssp asperior 
soort Vertakte  
leeuwentand 

650 

15 Asteraceae Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 650 

16 Asteraceae Matricaria suaveolens Schijfkamille 616 

17 Asteraceae Senecio vulgaris Klein kruiskruid 626 

18 Asteraceae Solidago virgaurea Echte guldenroede 590 

19 Asteraceae Taraxacum  sektion Ruderalia Paardenbloem 664 

20 Asteraceae Tripleurospermum maritimum Reukloze kamille 615 

21 Asteraceae Cirsium helenioides Ongelijkbladige distel 642 

22 Betulaceae Alnus incana Els 85 

23 Betulaceae Betula nana Dwerg berk 85 

24 Betulaceae Betula pubescens Zachte berk 84 

25 Blechnaceae Blechnum spicant Dubbelloof 59 

26 Boraginaceae Mertensia maritima Oesterplant 495 

27 Boraginaceae Myosotis arvensis Akkervergeet mij nietje 496 

28 Boraginaceae Symphytum azureum Blauwe smeerwortel 
 29 Brassicaceae Cakile maritima Zeeraket 238 

30 Brassicaceae Cardamine pratensis Pinksterbloem 218/219 

31 Brassicaceae Cochlearia officinalis Echt lepelblad 228 
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32 Brassicaceae Draba incana   225 

33 Campanulaceae Campanula rotundifolia Grasklokje 580 

34 Caprifoliaceae Linnaea borealis Linnaeusklokje 570 

35 Caprifoliaceae Valeriana sambucifolia Een valeriaan 574 

36 Caryophyllaceae Cerastium alpinum ssp alpinum Alpenhoornbloem 136 

37 Caryophyllaceae Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 136 

38 Caryophyllaceae Honkenya peploides Zeepostelein 131 

39 Caryophyllaceae Silene acaulis Stengelloze silene 150 

40 Caryophyllaceae Silene dioica Dagkoekoeksbloem 150 

41 Caryophyllaceae Silene rupestris Rotssilene 150 

42 Caryophyllaceae Silene uniflora Zeesilene 150 

43 Caryophyllaceae Silene vulgaris Blaassilene 150 

44 Caryophyllaceae Stellaria nemorum Bosmuur 131 

45 Caryophyllaceae Stellaria gramminea Grasmuur 134 

46 Chenopodiaceae Atriplex prostrata Spiesmelde 119 

47 Cornaceae Cornus suecica Zweedse kornoelje 422 

48 Crassulaceae Rhodiola rosea Rozewortel 248 

49 Crassulaceae Sedum acre Muurpeper 246 

50 Crassulaceae Sedum annuum Eenjarig vetkruid 246 

51 Cupressaceae Juniperus communis ssp. nana Jeneverbes 67 

52 Cyperaceae Carex salina   813 

53 Cyperaceae Carex limosa Slijkzegge 808 

54 Cyperaceae Carex maritima   789 

55 Cyperaceae Carex nigra Zwarte zegge 815 

56 Cyperaceae Carex ovalis Hazenzegge 790 

57 Cyperaceae Carex pauciflora   816 

58 Cyperaceae Carex rostrata Snavelzegge 796 

59 Cyperaceae Eleocharis uniglumis Slanke waterbies 780 

60 Cyperaceae Eriophorum angustifolium Veenpluis 778 

61 Cyperaceae Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras 779 

62 Cyperaceae Luzula multiflora Veelbloemige veldbies 770 

63 Cyperaceae Trichophorum cespitosum Veenbies 776 

64 Diapensiaceae Othilla secunda Eenzijdig wintergroen 452 

65 Diapensiaceae Pyrola minor Klein wintergroen 450 

66 Diapensiaceae Pyrola rotundifolia Rondbladig wintergroen 451 

67 Dipsacaceae Knautia arvensis Beemdkroon 577 

68 Droceraceae Drosera anglica Lange zonnedauw 242 

69 Droseraceae Drosera rotundifolia Ronde Zonnedauw 242 

70 Dryopteridaceae Dryopteris expansa Tere stekelvaren 57/58 

71 Dryopteridaceae Dryopteris felix-mas Mannetjesvaren 56 

72 Dryopteridaceae Polystichum lonchitis Lansvaren 55 

73 Equisetaceae Equisetum arvense Heermoes 40 

74 Equisetaceae Equisetum fluviatile Holpijp 41 

75 Equisetaceae Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart 41 

76 Ericaceae Andromeda polifolia  Lavendelhei 457 

77 Ericaceae Arctostapylos uva-ursii Berendruif 458 

78 Ericaceae Calluna vulgaris Struikheide 456 

79 Ericaceae Empetrum  nigrum Kraaiheide 459 
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80 Ericaceae Vaccineum myrtillus Blauwe bosbes 459 

81 Ericaceae Vaccineum uliginosum Rijsbes 459 

82 Ericaceae Vaccineum vitis-idaea Rode bosbes 458 

83 Ericaceae Vaccinium microcarpum een Kleine veenbes 457 

84 Fabaceae Lathyrus pratensis Veldlathyrus 350 

85 Fabaceae Trifolium pratense Rode klaver 360 

86 Fabaceae Trifolium repens Witte klaver 357 

87 Fabaceae Vicia cracca Vogelwikke 342 

88 Fabaceae Anthyllis vulneraria Wondklaver 363 

89 Fabaceae Lotus cornuculatus Gewone rolklaver 362 

90 Geraniaceae Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek 370 

91 Hippuridaceae Hippuris vulgaris Lidsteng 421 

92 Juncaceae Juncus articulatus Zomprus 767 

93 Juncaceae Juncus filiformis Draadrus 762 

94 Juncaceae Juncus trifidus   764 

95 Juncaginaceae Triglochin palustris Moeraszoutgras 749 

96 Juncaginaceae Triglogin maritima Schorrenzoutgras 749 

97 Lamiaceae Ajuga pyramidalis Pyramide zenegroen 504 

98 Lamiaceae Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 509 

99 Lamiaceae Prunella vulgaris Gewone brunel 517 

100 Lentibulariaceae Pinguicula vulgaris Vetblad 563 

101 Lycopodiaceae Huperzia selago Dennenwolfsklauw 34 

102 Lycopodiaceae Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw 34 

103 Melanthiaceae Narthecium ossifragum Beenbreek 704 

104 Melanthiaceae Tofieldia pusilla moerasbieslelie 704 

105 Menyanthaceae Menyanthes trifoliata Waterdrieblad 474 

106 Oleaceae Fraxinus excelsior Es 469 

107 Onagraceae Epilobium palustre Moerasbasterdwederik 417 

108 Onagraceae Chamerion(Epilobium)angustifolium Wilgenroosje 414 

109 Onagraceae Epilobium montanum Bergbasterdwederik 415 

110 Ophioglossaceae Botrychium lunaria Gelobde maanvaren 42 

111 Orchidaceae Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis 732 

112 Orchidaceae Neottia (Listera) ovata Grote keverorchis 722 

113 Orchidaceae Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 724 

114 Osmundaceae Cryptogramma crispa Gekroesde rolvaren 44 

115 Oxalidaceae Oxalis acetosella Witte klaverzuring 367 

116 Papaveraceae Papaver croceum Syberische papaver 198 

117 Parnassiaceae Parnassia palustris Parnassia 257 

118 Pinaceae Abies nordmanniana Kaukasische zilverspar 60 

119 Pinaceae Picea abies Fijnspar 62 

120 Pinaceae Pinus sylvestris Grove den 64 

121 Plantaginaceae Plantago lanceolata Smalle weegbree 566 

122 Plantaginaceae Plantago maritima Zeeweegbree 567 

123 Plumbaginaceae Armeria maritima Engels gras 467 

124 Poaceae Agrostis stolonifera Fioringras 867 

125 Poaceae Alopecurus pratensis Grote vossenstaart 872 

126 Poaceae Anthoxanthum odoratum Reukgras 865 

127 Poaceae Arrhenatum eliatus Glanshaver 860 

128 Poaceae Calamagrostis purpurea Rood Zwenkgras 869 
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129 Poaceae Calamagrostis stricta Stijf struisriet 869 

130 Poaceae Catabrosa aquatica Watergras 838 

131 Poaceae Dactylis glomerata Kropaar 838 

132 Poaceae Deschampsia cespitosa Ruwe smele 862 

133 Poaceae Deschampsia flexuosa Bochtige smele 862 

134 Poaceae Elytrigia repens Kweek 856 

135 Poaceae Festuca pratensis Beemdlangbloem 824 

136 Poaceae Festuca rubra Rood zwenkgras 822/823 

137 Poaceae Festuca vivipara   821 

138 Poaceae Helictotrichon pubescens Zachte haver 858 

139 Poaceae Holcus lanatus Gestreepte witbol 865 

140 Poaceae Leymus arenarius Zandhaver 852 

141 Poaceae Molininea caerulea Pijpenstrootje 876 

142 Poaceae Phalaris arundinacea Rietgras 874 

143 Poaceae Phleum alpinum   871 

144 Poaceae Phleum pratense Timoteegras 871 

145 Poaceae Phragmites australis Riet 875 

146 Poaceae Poa annua Straatgras 827 

147 Poaceae Poa pratensis Veldbeemdgras 829 

148 Polemoniaceae Polemonium caeruleum Jacobsladder 483 

149 Polygonanceae Bistorta vivipara   103 

150 Polygonanceae Polygonum aviculare,ssp excelsius Varkensgras 104 

151 Polygonanceae Rumex acetosa Veldzuring 101 

152 Polygonanceae Rumex acetosella Schapenzuring 100 

153 Polygonanceae Rumex crispus een Krulzuring 98 

154 Polygonanceae Rumex longifolius Noordse zuring 97 

155 Polygonanceae Rumex obtusifolius Ridderzuring 99 

156 Polypodiaceae Polypodium vulgare Eikvaren 45 

157 Portulacaceae Montia fontana Groot bronkruid 127 

158 Primulaceae Glaux maritima Melkkruid 465 

159 Primulaceae Lysimachia thyrsiflora Moeraswederik 464 

160 Primulaceae Trientalis europaea Zevenster 465 

161 Ranunculaceae Aquilegia vulgaris Wilde akelei 164 

162 Ranunculaceae Caltha palustris Dotterbloem 161 

163 Ranunculaceae Ranunculus acris Scherpe boterbloem 176/177 

164 Ranunculaceae Ranunculus hyperboreus Jord ranunkel 183 

165 Ranunculaceae Ranunculus repens Kruipende boterbloem 175 

166 Ranunculaceae Thalictrum alpinum Alpenruit 191 

167 Ranunculaceae Thalictrum flavum Kleine ruit 193 

168 Ranunculaceae Thalictrum flavum Poelruit 193 

169 Rosaceae Alchemilla alpina Alpen vrouwenmantel 306 

170 Rosaceae Alchemilla subcrenata Geplooide vrouwenmantel 308 

171 Rosaceae Comarum palustre Wateraardbei 294 

172 Rosaceae Filipendula ulmaria Moerasspirea 265 

173 Rosaceae Fragaria vesca Bosaardbei 304 

174 Rosaceae Geum rivale Knikkend nagelkruid 292 

175 Rosaceae Geum urbanum Geel nagelkruid 292 

176 Rosaceae Potentilla  anserina Zilverschoon 294 

177 Rosaceae Potentilla crantzii Donzige ganzerik 299 
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178 Rosaceae Potentilla erecta Tormentil 302 

179 Rosaceae Comarum palustre Wateraardbei 294 

180 Rosaceae Ribes rubrum Rode bes 258 

181 Rosaceae Rubus chamaemorus Moerasbraam 266 

182 Rosaceae Rubus saxatilis Steenbraam 266 

183 Rosaceae Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 316 

184 Rubiaceae Galium aparine Kleefkruid 480 

185 Rubiaceae Galium boreale Noord walstro 476 

186 Saxifragaceae Saxifraga stellaris Stersteenbreek 252 

187 Scrophulariaceae Bartsia alpina Bartsia 554 

188 Scrophulariaceae Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 540 

189 Scrophulariaceae Euphrasia hyperborea   551 

190 Scrophulariaceae Euphrasia stricta Stijve ogentroost 550/551 

191 Scrophulariaceae Melampyrum pratense Hengel 548 

192 Scrophulariaceae Melampyrum sylvaticum Boshengel 549 

193 Scrophulariaceae Pedicularis palustris Moeraskartelblad 557 

194 Scrophulariaceae Rhinantus minor Kleine ratelaar 558 

195 Scrophulariaceae Veronica chamaedris Gewone ereprijs 542 

196 Scrophulariaceae Veronica fruticans Rotsereprijs 542 

197 Scrophulariaceae Veronica officinalis Mannetjesereprijs 542 

198 Thelypteridaceae Phegopteris connectiles Smalle beukvaren 46 

199 Urticaceae Urtica dioica Grote brandnetel 92 

200 Violaceae Viola biflora Tweebloemig viooltje 402 

201 Violaceae Viola canina Hondsviooltje 401 

202 Violaceae Viola palustris Moerasviooltje 399 

203 Violaceae Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 400 

204 Woodsiaceae Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 51 

205 Woodsiaceae Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 54 

 
Marchien van Looij 

 

 


