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Voorwoord 

Tja, dit zou niet mijn eenvoudigste KNNV-reis worden om te begeleiden.  
In het begin liep alles nog op rolletjes totdat twee deelnemers de trein misten…….....  
Gelukkig kwam dat weer goed al hebben die twee hard en ver moeten rennen. 
 
Wat echter de rest van deze, als fietsvakantie aangekondigde, reis het meest beïnvloedde, was dat 
twee deelnemers niet konden fietsen op de gehuurde nieuwerwetse fietsen. Daarmee werden zowel 
de sfeer als de excursies bepaald. Want ja, hoe kwamen die twee bij excursiepunten? Niet iedere bus 
reed immers langs ons hostel en ook konden we niet ieder excursiepunt per bus bereiken1. Dus 
moest er nog al eens een taxi aan te pas komen. Maar daarvoor was natuurlijk geen budget.  
Misschien begrijpt u het al. 
En dan hadden we nog een Einzelgänger, die de terugreis naar Kopenhagen zelf wel organiseerde.  
 
Toch is het fijn dat bijna iedereen op een of andere manier meegewerkt heeft om dit verslag over de 
reis te maken. Want zoals u kunt lezen was er op Bornholm ook veel te genieten! 
 
Veel kijk- en leesplezier, 
 
Emile. 

Leeswijzer 

Beste reisgenoten: Het is helemaal uit de hand gelopen met de geologie, veel te lang! Uit considera-
tie met jullie heb ik daarom een stuk ingevoerd ‘Korte geologie van Bornholm’. Maar ja, dat werd ook 
weer lang. Het echt kort maken, zou mij meer tijd kosten en dan vind ik weer sneu voor mezelf met 
de kerstdagen. De drukkosten drukken, is in dit digitale tijdperk ook niet meer nodig en jullie hoeven 
het niet helemaal - of helemaal niet - te printen. Beschouw het maar als een extra dik kerstnummer, 
daarvan hoef je ook niet alles te lezen. Wie dat wil, kan de geologie zelfs helemaal overslaan en van 
de ‘Geschiedenis van Bornholm’ direct naar de dagverslagen gaan. Daar kom je dan verwijzingen 
tegen naar de geologische inleiding.  
En dan de foto’s: de ingestuurde foto’s waren vaak heel mooi wat bij mij echter leidt tot ‘keuze-
stress’. Gelukkig hebben Ton en Hetty vooral foto’s van ‘hun eigen dag’ ingestuurd. Nu, een half jaar 
later, was ik aanvankelijk vergeten dat Emile ons had laten delen in een album met foto’s van de hele 
reis. Schitterende foto’s! Snel heb ik daarom mijn eigen reeds ingevoegde foto’s grotendeels vervan-
gen door de mooiere van Emile. In de tekst staan ‘functionele’ foto’s. Achterin het verslag heb ik wat 
collages toegevoegd.(Waar geen naam bij de foto staat zijn ze van mij.) 
Tot slot, om bij jullie de herinnering aan de verstilde sfeer van Bornholm op te roepen, dit gedichtje 
van Gerard den Brabander.  

Juni/Leeuwerik 

 

Opnieuw zijn zon en zomer ons beschoren. 

Ik hoorde zingen. Toen ik ‘t hoofd ophief 

zag ik de leeuwrik hoog in ‘t blauw verloren, 

Al tierelierend: ‘k Heb het leven lief! 
 

Leny Huitzing,  
Wageningen, december 2011 

                                                           
1
 Tja. Bij nader inzien stond op de knnv-website wel dat alle excursiedoelen makkelijk vanaf onze verblijfplaats 

bereikbaar waren (lh). 
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1 Inleiding 

Bornholm is een klein Deens eiland dat op 150 km ten oosten van Kopenhagen in de Oostzee ligt. De 
grootste lengte – van noordwest tot zuidoost - is 40 km en de grootste breedte 30. De noord- en 
oostkust zijn rotsachtig, terwijl de (zuid)west- en de zuidkust mooie zandstranden kennen. Op de 
klifkusten van een eilandje ten oosten van Bornholm broeden Alken en Zeekoeten. 
Het binnenland is een golvend morene landschap dat voornamelijk wordt gebruikt voor de teelt van 
graszaad en voor veeteelt. Centraal ligt het Alminding, een uitgestrekt bosgebied met meertjes en 
beken. Het is het oudste en mooiste bos van Denemarken. Hier bevindt zich ook het hoogst punt 
Rytterknaegten (162m) van het eiland. Daar vlakbij is een kilometerslange en tot 60 m brede kloof: 
Ekkodalen (echodal). Dit kloofdal dient als gracht voor de oudste burcht van Bornholm, Gamleborg. 
Vlakbij ligt het iets jongere Lilleborg. De bossen van Alminding gaan in het oosten over in een gebied 
zo rijk aan natuurschoon – met kloofdalen, bossen, meren en heide – dat het de naam Paradisbak-
kerne (Paradijs) heeft gekregen.  
In het noorden, tussen de dorpen Allinge en Sandvig, zijn rotstekeningen uit de Bronstijd (hier 1000 
v. Chr) aangetroffen. Bornholm kent o.m. overblijfselen uit de Nieuwe-Steentijd en de IJzertijd. Dat 
de meer recente geschiedenis niet altijd vreedzaam was, blijkt uit de aanwezigheid van vijf ronde, 
kerken die bij gevaar als toevluchtsoord voor de bevolking dienden. Ook de twee zware torens van 
12e eeuwse kerk van Åkirkeby dienden bij gevaar als verdedigbare schuilplaatsen voor de bevolking.  
Aan de havens van schilderachtige, oude stadjes met hun popperige, houten huizen in alle mogelijke 
kleuren staan typische schoorstenen van visrokerijen die helaas niet weer in bedrijf zijn. Als bron van 
inkomsten is het zomerse toerisme tegenwoordig belangrijker dan de visserij. 

2 Geschiedenis van Bornholm 

Door zijn strategische ligging - op 150 km oost van Kopenhagen maar slechts een kilometer of 30 van 
Zuid-Zweden - was het eiland was eeuwenlang een twistappel tussen de aartsbisschop van Lund en 
de Deense Kroon. Het oudste stenen verdedigingswerk,, Gamleborg dateert uit de Vikingtijd maar is 
ook gebruikt door de Deense koningen; het werd in 1150 verlaten. In 1190 bouwden de Denen Lille-
borg. Dat liet de aartsbisschop van Lund niet onbeantwoord: rond 1250 bouwde hij in het noordwes-
ten van Bornholm het Hammershus2, het grootste middeleeuwse verdedigingswerk van Noord-
Europa. Vandaar uit werd de rest van eiland onderworpen inclusief de Lilleborg. De volgende twee 
eeuwen streden de aartsbisschop van Lund en de Deense koningen geregeld over het eiland.  
Van 1525- 1575 verpandde de Deense kroon Bornholm aan de Hanzestad Lübeck. In 1645 werd het 
veroverd door Zweden maar bij het daaropvolgende vredesverdrag aan Denemarken teruggegeven. 
Een nieuwe oorlog leidt tot het verdrag van Roskilde (1658) dat het eiland toekende aan Zweden. In 
1660 was er een opstand tegen Zweden en gaven de opstandelingen het eiland weer aan Denemar-
ken.  
In WO II wordt het eiland al spoedig veroverd door het Duitse leger. Diverse Duitse afweerinstallaties 
aan de kust hielden geallieerde onderzeeërs uit Duitse wateren. Mei 1945 werd het eiland heftig 
gebombardeerd door Rusland waarna Russische troepen het eiland tot april 1946 bezet hielden. 
Sindsdien is het weer Deens.  
Bornholm telt nu zo’n 42.000 inwoners waarvan 14.000 in de hoofdstad Rønne. 

3 Korte geologie van Bornholm 

 Bornholm is het meest zuidelijk gelegen stukje van het Baltische schild dat globaal bestaat uit 
Noorwegen, de Botnische golf en het Oostzee gebied, Finland, de Baltische staten en Rusland. 
Het Baltische schild is een oeroud continent ontstaan in het Pre-Cambrium (zie tabel 1), een tijd-
vak dat 90% van de ouderdom van de aarde beslaat. Gedurende het Pre-Cambrium onderging 

                                                           
2
 Althans, volgens Wikipedia. In de folder ‘Hammeren und Hammershus Slotslyng Bornhol’ (Min. Umweltschutz 

1980, bewerkt in 1993) staat dat de oorsprong van het kasteel onbekend is. 
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het Baltische schild verscheidene gebergtevormende fasen. Dit alles speelde zich grotendeels af 
op het zuidelijk halfrond. 
 
Tijdvak begin in Ma3 

Cenozoïcum 

Kwartair 
Holoceen 0,01 

Pleistoceen 2 

Tertiair 

Plioceen 7 

Mioceen 25 

Oligoceen 35 

Eoceen 55 

Paleoceen 65 

Mesozoïcum 

Krijt  145 

Jura  200 

Trias  250 

Paleozoïcum 

Perm  280 

Carboon  345 

Devoon  395 

Siluur Caledonische 
plooiing 430 

Ordovicium  500 

Cambrium  540 

Pre-Cambrium 4600 
Tabel 1: De belangrijkste geologische tijdperken 

 

 De Pre-Cambrische gesteenten van Bornholm zijn voornamelijk granieten4 en gneizen of beter: 
gneisachige granieten.  

 Verweringsmateriaal van het Baltische schild werd tijdens het vroege Paleozoïcum (zie tabel 1) 
afgezet aan de rand – en daar lag Bornholm - in een aanvankelijk ondiepe zee en later diepere 
zee. Bornholm is in geologisch opzicht beroemd vanwege de graptolieten en brachiopoden die in 
deze Paleozoïsche sedimenten voorkomen. 

 Van Boven-Siluur tot aan het Trias – gedurende 200 Ma - lag Scandinavië inclusief Bornholm bo-
ven zeeniveau en werden geen sedimentlagen afgezet (hiaat: zie tabel 2). Van Trias tot en met 
het Krijt zijn weer sedimentlagen afgezet die echter alleen in het westen en zuiden behouden 
zijn.  

 Al met al heeft in de geologische geschiedenis van het Baltische schild de erosie overheerst 
waardoor naar schatting zo’n 10 km aardkorst is verdwenen. Naarmate de erosie voort-
schreed,rees de aardkorst op als een schip dat gelost wordt. De kristallijne gesteenten die nu op 
Bornholm dagzomen, zijn dan ook de wortel van een oeroud gebergte: het Gotisch gebergte dat 
1300 - 1400 Ma geleden is ontstaan. 

 Net als Skåne en Blekinge in het uiterste zuiden van Zweden ligt Bornholm in de geologisch ge-
compliceerde Fennoscandinavische rand- of breukzone. Van noord-zuid en van zuidoost-
noordwest lopen veel breuken waarlangs delen van het gebied kilometers zijn gedaald of om-
hooggekomen. In de slenken (dalingsgebieden: bijv. het zuiden en westen van Bornholm) zijn 
jonge lagen voor erosie gespaard terwijl die lagen op de horsten (gestegen gebieden) zijn geëro-
deerd. 

 Sommige breuken zijn reeds in het Pre-Cambrium ontstaan en rijken tot in de aardmantel waar-
door ze zijn gevuld met diabaas.  

                                                           
3
 Ma is miljoen jaar. 

4
 Alle schuingedrukte termen worden toegelicht in het lexicon 
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Era Periode Gesteente 
 Kwartair Bavnoddegroenzand 

Kenozoïcum Tertiair  

 65 Ma  Bavnoddegroenzand 

   

 Boven Arnagerkalk 

   

 Krijt Arnagergroenzand 

   

 Onder Jydegaardformatie 

  Robbedaleformatie 

Mesozoïcum 140 Ma Rabaekformatie 

  Boven  

 Jura Midden Bagåformatie 

  Onder Hasleformatie 

 210 Ma Rønneformatie 

  Boven  

 Trias Midden Kagerødformatie 

 250 Ma Onder  

 Devoon  

 Carboon-  

 Perm  

  Boven  

 Siluur Midden Cytograptusschalie 

 440 Ma Onder Rastritesschalie 

   Dalmanitinaschalie 

  Boven Tretaspisschalie 

   Dicellograptusschalie 

 Ordovicium Midden  

   Komstadkalk 

    

Paleozoïcum 500 Ma Onder Dictyonemaschalie Bovenste 

   Olenusschalie Aluinschalie 

  Boven  

   Andrarumkalk 

  Midden Onderste Aluinschalie 

   Exsulanskalk 

 Cambrium   

   Rispebjergzandsteen 

  Onder Groene schalie 

   Balkazandsteen 

 590 Ma Nexøzandsteen 

 

Pre-Cambrium 

 

Diabaasgangen 

 

Gneis en graniet 
Tabel 2: Geologische tijdvakken met gesteentes die in die tijdvakken op Bornholm zijn afgezet. De cursief 
gedrukte gesteentes hebben we (sommigen) gezien. (naar Butzbach) 
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 Ook in jongere tijdvakken ontstonden breuken in dit gebied. Dat had steeds te maken met ge-
bergtevorming in Midden-Europa: het botsen van Gondwana respect. Afrika tegen Midden-
Europa doofde uit op het Baltische schild waardoor de rand van dat schild verbrokkelde. 

 
Op het strand weet Emile de hand te leggen op een stuk gneis-graniet met diabaasgangen 

 

 Gedurende de laatste 2,5 Ma (Pleistoceen, tabel 1) onderging Scandinavië vele ijstijden. Hoe vaak 
het landijs over Bornholm schoof, is onbekend. Duidelijk is wel dat er vele meters van het eiland 
zijn afgeschaafd; waar rotsen dagzomen is dat duidelijk te zien aan de afgeronde vormen. In 
Skelbrogroeve bij Risebaek zijn heel gave gletsjerkrassen op de Komstadkalksteen (zie 10.1.) 

 De huidige topografie van Bornholm dankt haar golvende karakter aan morenes: grondmorenes 
en eindmorenes. Materiaal dat door het schuivende landijs is achtergelaten. Sinds het ijs onge-
veer tienduizend jaar geleden wegsmolt, is hierop bos ontwikkeld dat door de mens ontgonnen 
is. 

3.1 De drie gedeeltes van Bornholm 

Als gevolg van zijn ligging in de Fennoscandinavische rand- of breukzone loopt ook door Bornholm 
een stelsel van breuken. In het westen lopen de breuken noord-zuid en in het zuiden lopen ze zuid-
oost-noordwest. Bornholm is hierdoor geologisch in drieën verdeeld (zie fig. 1): 
1.  De Bornholmse horst: het midden, noorden en oosten, bestaande uit graniet en gneis. Binnen 

deze horst komen ook breuken voor die met diabaas gevulde kloofdalen vormen (bijv. Ekko-
dalen). 

2. Het Soseplatform: het zuidelijke kustgebied van Bornholm met het aangrenzende deel van de 
zee. Op zondagmiddag zagen we op de geologische wandeling ten zuiden van NaturBornholm 
museum de breuk die de Bornholmse horst scheidt van het Soseplatform.  

3. De Rønne-slenk in het westen. 
 

Langs de grote, vrijwel verticale breuken zijn het zuiden en westen van Bornholm wel 1500m gedaald 
t.o.v. het gestegen midden en noorden. De Paleozoïsche en Mesozoïsche lagen die de Bornholmhorst 
ooit bedekten, zijn door erosie verdwenen. Mesozoïsche afzettingen (tabel 1) vinden we dan ook 
alleen in het zuiden en het westen. Doordat deze gebieden zijn gezakt liggen Mesozoïsche afzettin-
gen nu naast de honderden miljoenen jaren oudere granieten en gneizen van de Bornholmhorst (zie 
6.4). 
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Figuur 1: De voornaamste breukzones van Bornholm 

3.2 Zee of land 

 Net als elders op de wereld wisselden op Bornholm land en zee elkaar af. In een ijstijd daalt de 
zeespiegel en in tussenijstijden stijgt zij weer. Tijdens het Perm (zie tabel 1) vormden alle conti-
nenten één geheel – Pangea - en was de zeespiegel laag doordat er geen mid-Atlantische ruggen 
waren die met hun kilometershoge vulkanen veel ruimte in de oceanen innemen. Tijdens het Tri-
as (tabel 1) gingen de continenten weer uiteen door het ontstaan van nieuwe oceanen (zeebo-
demspreiding) met nieuwe mid-Atlantische ruggen. Tijdens het Krijt waren er al duizenden kilo-
meters lange mid-Atlantische ruggen waardoor de zeespiegel rees; bovendien werd het warm 
waardoor water uitzet en de zeespiegel nog verder steeg. De zeespiegel was tijdens het Krijt dan 
ook wel 200m hoger dan nu.  

 Stukken land kunnen ook door krachten in de aarde (tektoniek) stijgen of dalen waardoor zij bo-
ven dan wel onder zeeniveau komen te liggen. 

4 Geologie uitgebreider 

4.1 Graniet en gneis van het Gotisch gebergte 

 Zo’n 1700 Ma geleden botsten twee continenten op elkaar waardoor een honderden kilometers 
lang gebergte ontstond: het Gothisch gebergte. Bij zo’n botsing verdwijnt de ene continentale 
plaat onder de andere. Graniet geraakte hierdoor 20-30 km diep in de aarde en werd o.i.v. de 
daar heersende temperatuur en druk omgezet in gneis.  

 Door krachten in de aardkorst kwam het gebied opnieuw in beweging en ontstonden rond 1400 
Ma geleden breuken die tot diep in de aardkorst reikten zodat magma omhoog kwam. Dit mag-
ma koelde af en kristalliseerde op zo’n 10 km diepte waarbij ‘nieuw’ graniet ontstond: Hammer-
graniet en Svaneke graniet. De oudere granieten van Bornholm waren, zoals vermeld, omgezet in 
gneizen. Het oprijzen van de aardkorst tussen 1400 en 500 Ma geleden, ging opnieuw gepaard 
met de vorming van breuken. Ditmaal reikten de breuken tot op de aardmantel waardoor dia-
baas naar boven kwam. Diabaas verweert sneller dan granieten en gneizen. De met diabaas ge-
vulde breuken worden hierdoor tot kloofdalen geërodeerd (bv. Ekkodalen). 

4.2 De Caledonische gebergtevorming 

 Van einde Ordovicium (zie tabel 1) tot einde Siluur ontstond het Caledonische gebergte doordat 
het Baltische schild botste met Laurentia (globaal Noord-Amerika, Groenland en Schotland). Ge-
bergtevorming gaat gepaard met o.m. vulkanisme; daarvan getuigt de verweerde en versteende 
aslaag (bentoniet) die wij zagen tijdens de excursie met onze gids Jens Kofoed langs de Laeså op 
donderdag 16 juni. Deze bentonietlagen strekken zich uit van het Oslogebied, via Skåne tot in 
Estland. 

 Tijdens Devoon en Carboon is ook dit jongste gebergte van Scandinavië vrijwel geheel tot een 
vlakte geërodeerd en op gelijke tred daarmee opgerezen. De wortels van dit Caledonische ge-
bergte treffen we nu aan in het oosten van Noord-Amerika, Schotland, Noorwegen en het weste-
lijke deel van Zweden. Het oprijzen van deze gebieden gaat nog steeds door met als gevolg dat 
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rivieren zich in de (inmiddels) hoogvlakte hebben ingesneden waardoor het gebied ‘bergachtig’ 
oogt terwijl het eigenlijk een ingesneden hoogvlakte is. Dit oprijzen verklaart ook waarom vrijwel 
alle Zweedse rivieren van de Noorse grens naar de Botnische golf stromen. 

 Bornholm maakt geen deel uit van het Caledonische gebergte maar werd tijdens het Devoon en 
Carboon wel een beetje opgeheven zodat het boven zeeniveau kwam. Dit had tot gevolg dat er 
van Boven-Siluur tot Trias (zie tabel 2) geen sedimenten zijn afgezet. De opheffing verklaart ook 
dat de eerder afgezette Paleozoïsche lagen twee graden naar het zuidoosten hellen. In de Balti-
sche staten en Rusland zijn die lagen dan ook bedekt met kilometersdikke, jongere sedimenten. 

4.3 De oudste Paleozoïsche afzettingen  

Tijdens het vroege Cambrium lag Bornholm boven zeeniveau. Doordat Bornholm toen op het zuide-
lijk halfrond aan een subtropische klimaat was blootgesteld was de erosie erg groot en verweerden 
graniet en gneis eerst tot gruis en later zand en klei. Er waren nog geen landplanten die de bodem 
stabiliseerden.  

4.3.1 Nexøs zandsteen 

Heftige regenbuien spoelden het gruis en het grove zand weg en deponeerden het in laagtes op het 
land. Onder het gewicht van later afgezette sedimentlagen werd het gruis en het grove zand tot 
Nexøszandsteen. Hieraan is goed te zien dat het dichtbij zijn oorsprong is afgezet: de snel verweren-
de veldspaat is namelijk nog in het gesteente aanwezig. De roodachtige kleur wordt veroorzaakt door 
een huidje van geoxideerd ijzer rond de zand korrels: dat wijst op het ontstaan in een woestijnkli-
maat. Vervolgens steeg de zeespiegel en verplaatste de kustlijn zich landinwaarts. De aanwezigheid 
van windribbels, kruisgelaagdheid en krimpscheuren in de Nexøszandsteen, wijst op afzetting in een 
rivierdelta. Op de grofkorrelige zandsteen werd vervolgens fijner zand afgezet eveneens afkomstig 
van het verweerde graniet en de gneis.  
De Nexøszandsteen was op zondagmiddag te zien tijdens de geologische wandeling ten zuiden van 
het museum NaturBornholm. Het vormt de zuidelijke, jonge zijde van de breuk (zie 6.4) 

4.3.2 Balkazandsteen 

Door verdergaande zeespiegelstijging kwam zuid Bornholm in zee te liggen en werd er fijner zand 
afgezet. De aanwezigheid van golfribbels en versteende kruipsporen en door wormachtige dieren 
veroorzaakte putjes wijst op de afzetting in een waddenmilieu. Zo ontstond het Balkazandsteen (zie 
tabel 2), de oudste mariene afzetting van Bornholm.  
Tijdens de genoemde wandeling zondagmiddag kon je doorlopen naar een groeve waar dit gesteente 
werd gedolven5. 

4.3.3 Groene schalies 

De zee steeg gestaag verder waardoor de kust ver landinwaarts schoof en gebied in dieper zeewater 
kwam te liggen. Nu werden nog fijner zand en klei afgezet die uiteindelijk zijn versteend tot groene 
schalie. De groene kleur wordt veroorzaakt door glauconiet dat in ondiep zeewater ontstaat uit bio-
tiet, een bestanddeel van graniet en gneis. Wij hebben dit gesteente niet ‘in situ’ gevonden maar wie 
de muren van de kerk van Åkirkeby – geheel opgetrokken uit lokaal gesteente - goed heeft bekeken 
heeft daar in het koor roestkleurige schalies kunnen zien. Het ijzer in de glauconiet is verroest waar-
door de kleur is veranderd. 

                                                           
5
 .Tja: ik praat Jørgen Butzbach maar na. Die zegt op blz. 74 dat het om Balkazandsteen gaat terwijl het volgens 

de borden ter plaatse om Nexøszandsteen zou gaan. Bij de breuk ziet het zandsteen er anders – grover – uit 
dan in de groeve. Dus ik denk dat het eerste Nexøszandsteen en het laatste Balkazandsteen (lh). 
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4.3.4 Rispebjergzandsteen 

De laatste afzetting uit het Onder-Cambrium (zie tabel 2) is het Rispebjergzandsteen. Dit gesteente 
werd ons op donderdagmiddag 16 juni aan het einde van de excursie langs de Laeså door onze gids 
Jens Fokoed aangewezen. Het bestaat uit door de wind afgeronde zandkorrels die vlakbij de kust op 
de groene schalie zijn afgezet. Kennelijk was de zeespiegel weer gedaald; deze zeespiegeldaling zette 
zich door met als gevolg dat Bornholm boven zeeniveau kwam en er enige tijd geen sediment werd 
afgezet (zie tabel 2: geen afzetting = hiaat). 

4.4 Jongere Paleozoïsche afzettingen 

Van de jongere Paleozoïsche afzettingen noem ik alleen die, die we tijdens de excursie met gids Jens 
Kofoed op donderdag 16 juni hebben gezien.  

 Gedurende bovengenoemd hiaat vond sterke erosie plaats. Toen Bornholm weer onder water 
kwam werd fijn materiaal (klei) op meer dan 50 m diepte afgezet die versteende tot donkere, 
bijna zwarte aluinschalie (zie tabel 2: Mittleres Kambrium). De zeer donkere kleur wordt veroor-
zaakt door onverteerd organisch materiaal wat wijst op zuurstofarme omstandigheden. Deze pe-
riode duurde 40 Ma. In de aluinschalie vindt men skeletten van trilobieten. Doordat trilobieten 
snel evolueerden – d.w.z. dat een bepaalde soort maar relatief kort leeft - en ze tevens wijd ver-
breid voorkomen, dienen ze als gidsfossielen en zijn ze naamgevend voor bepaalde lagen (bijv. 
Olenusschiefer in tabel 2). 

 In vele lagen van deze aluinschalie komen grote lensvormige kussens voor, de zogenoemde an-
traconietknollen. Deze knollen, met een doorsnede tot 3 m en wel 50 cm dik, zijn waarschijnlijk 
in onder de zeebodem afgezet rond daar reeds aanwezige kalk in de schalie. Al aangroeiend heb-
ben de antraconietknollen de reeds afgezette aluinschalielagen uiteengedrukt (zie 10.2)  

 In de schalies worden afdrukken van graptolieten gevonden. Dit is in het Ordovicium een nieuwe 
diergroep; net als trilobieten fungeren veel graptolieten als gidsfossiel. Maandagochtend zochten 
de fietsers graptolieten in de Cytograptusschalie in de Öleåbeek bij Slusegård. 

 In een ondiepe zee werd op Bornholm de Komstadkalk (Ordovicium, tabel 2). De fietsers zagen 
deze kalksteen op donderdagochtend 16 juni in de Skelbrosteengroeve bij Risebaek. Deze kalk-
steen wordt ook wel Orthoceratenkalksteen genoemd vanwege de langwerpige, kegelvormige 
afdrukken van Orthoceras (een fossiele pijlinktvis) die erin gevonden worden.  

 Na afzetting van de Komstadkalk stijgt het zeeniveau weer en wordt klei afgezet die is versteend 
tot schalies met graptolyten bv. Dicellograptusschalie. Dit  is het eerste gesteente dat Jens 
Fokoed ons op donderdagmiddag toonde in de door het riviertje de Laeså gevormde steilwand.  

 Gedurende de nu volgende 200 Ma wordt Bornholm opgeheven in samenhangen met de Cale-
donische gebergtevorming (zie 4.2)): er worden geen sedimenten afgezet en er treedt slechts 
erosie op. 

4.5 Mesozoïcum 

4.5.1 Trias 

De eerste Trias-afzettingen dateren uit Midden Trias. Het zijn rode en groene,vette kleien en zanden 
(Kågerødformatie, tabel 2). De fietsers zagen deze kleurige kleien op de ochtend van donderdag 16 
juni nabij de monding van de Risebaek. De lagen zijn afgezet in een rivierdelta in een subtropisch 
klimaat; Bornholm lag toen op 30°NB.  

4.5.2 Jura 

 Op de overgang naar de Jura wordt het klimaat vochtiger. Door voortgaande zeespiegelstijging, 
als gevolg van de uitbreiding van de mid-Atlantische ruggen, overstroomde de zee grote delen 
van het land waardoor er een enorme oppervlak aan ondiepe zee ontstond: een heel groot con-
tinentaal plat.  
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 Het zuiden van Bornholm was tijdens de Vroege Jura onderdeel van een uitgestrekte kustmoeras 
waarin een weelderige vegetatie groeide. Die vegetatie werd regelmatig overstroomd door de 
zee waardoor de planten werden afgedekt met een laag klei en daardoor van zuurstof afgeslo-
ten. In de kleilagen worden mariene fossielen gevonden. Onder invloed van hoge druk – het ge-
wicht van jongere afzettingen - en temperatuur werd de afgesloten laag dode planten uiteinde-
lijk omgezet in dunne koollaagjes waarvan er wel 40 zijn. (tabel 2: Rønneformatie). Die bovenlig-
gende jongere lagen zijn ter plaatse inmiddels door erosie verdwenen. 

 De fietsers bezochten op donderdagochtend 16 juni een ontsluiting van deze lagen aan de kust 
bij de Sosebucht. De afgeslagen kust daar vormt een dwarsdoorsnede door een rivierdelta: af-
wisselende lagen van klei en zand waartussen koollaagjes. 

 Vervolgens zijn in de Jura gedurende lange tijd nog dikke lagen klei afgezet; deze Jura-afzettingen 
vormen de dikste sedimentgesteenten op Bornholm. Wij hebben ze niet bezocht. 

4.5.3 Krijt 

 Ook ontsluitingen uit de Krijtperiode- bv het Arnagergroenzand - hebben wij niet bezocht. Wie de 
muren van de kerk van Åkirkeby goed heeft bekeken, heeft gezien dat naast de roestbruine scha-
lies het koor vooral uit Arnager groenzand is opgetrokken (zie foto ).  
 

 
Arnagergroenzand en verroeste schalie in het koor van de kerk van Åkirkeby 

 

 Einde Krijt werd Bornholm als geheel opgeheven en werden ook op het zuiden en westen geen 
sedimenten meer afgezet maar vond ook daar erosie plaats. De eerstvolgende afzettingen, na 
een hiaat van 60Ma, zijn sedimenten afgezet door het landijs. 

4.6 IJstijden bepalen de topografie van Bornholm 

 Het Kwartair (tabel 1) begint met de periode van de ijstijden, het Pleistoceen. Bornholm is vele 
malen door het landijs bedekt geweest waardoor dikke sedimentlagen van Bornholm zijn afge-
schraapt zodat de graniet en gneis hier en daar zijn blootgelegd en tot afgeronde vormen zijn ge-
polijst (bultrotsen). 

 De verplaatsingsrichting van het laatste landijs kan worden afgeleid uit gletsjerkrassen; op de 
Bornholmhorst lopen die ongeveer noordoost-zuidwest maar op de Komstadkalksteen lopen ze 
zuidoost-noordwest zoals de fietsers op donderdagochtend in de Skelbrogroeve konden vaststel-
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len (zie 10.1). Geologen denken daarom dat het laatste landijs niet dik genoeg was om over de 
Bornholmhorst te schuiven maar er omheen ging om vervolgens vanuit het oosten over het 
Soseplatform te schuiven 

 Het ijs van de laatste ijstijd (Weichsel) smolt zo’n 10.000 jaar geleden waardoor het grootste deel 
van Bornholm met een paar meter dikke laag smeltwaterafzettingen en keileem is bedekt. Dit 
morenemateriaal is echter niet gelijkmatig over het eiland verdeeld. In Noord-Bornholm liggen 
plaatselijk de granieten en gneizen bloot en vindt men verder alleen zwerfstenen. In Zuid-
Bornholm daarentegen, bestaat het lichtgolvende morenelandschap vnl. uit zand en klei. Hier lig-
gen de beste landbouwgronden van Bornholm.  

 In het noordwesten van Bornholm lopen drie eindmorenes die als kilometers lange ruggen in het 
landschap zijn te volgen. Ze zijn ontstaan doordat het landijs driemaal enige tijd stagneerde. Het 
front van het ijs, waar de lopende band van het landijs de meegevoerde zwerfstenen deponeert, 
verbleef dus langere tijd op dezelfde plek zodat de zwerfstenen er accumuleerden tot een rug.   

 Doordat graniet en gneis veel harder zijn dan de afzettingsgesteentes in het zuiden en noorden, 
heeft het landijs de breuken uitgeprepareerd. De hoogteverschillen bij de breuken in het ‘treden-
landschap’ van Bornholm zijn door de ijstijden geaccentueerd. Ook het verweerde materiaal in 
de met diabaas gevulde kloofdalen (bv Ekkodalen) zijn door het smeltwater van het landijs uitge-
spoeld zodat de hoogteverschillen zijn vergroot. 

4.7 Holoceen 

Sinds het ijs ongeveer tienduizend jaar geleden wegsmolt is het morenemateriaal verweerd enzijn de 
verdreven planten successievelijk uit het zuiden teruggekeerd. Er zijn bodems ontstaan waarop bos 
ontwikkeld dat vervolgens door de mens ontgonnen is. 

5 Heenreis 

Zaterdag 11 juni, door Emile Gevers, reisleider 
 
Vanwege spoorwerkzaamheden had uw reisleider vandaag het uitzonderlijke genoegen een recht-
streekse trein van Assen naar Deventer te hebben. Maria en ik komen daarom zeer ruim op tijd in 
Deventer aan, maar zien toch van een afstand Hetty al een lift induiken!  
Na verloop van tijd komen weer steeds meer KNNV-ers tegen. Ook oud-bekenden: we komen Ietje 
tegen die zelfs meer dan 25 jaar geleden op een kamp tegenkwamen. 
 
Het is altijd weer zoeken in zo'n trein: waar is mijn wagon en dan die nummering van de stoelen: 
enige systematiek is niet te ontdekken. En dan blijkt je plaats bezet te zijn...... Gelukkig heb ik daar 
nooit problemen mee. We vertrekken 10 minuten te laat naar Osnabrück. Dat zal wel krap worden 
want we moeten van spoor 12 naar 3. De conducteur belooft de trein naar Hamburg op te zullen 
houden. Dat doet hij uitstekend: de trein naar Hamburg is 10 minuten te laat. In Hamburg hebben we 
één uur de tijd om te shoppen. Vanuit Hamburg rijden we naar de boot.  
Met al ons hebben- en- houden rijden we de boot op en kunnen gaan eten. Na het eten even uit-
waaien en dan weer terug naar de trein. Als die de boor afrijdt zien we Hetty en Douwe langs de trein 
rennen! Paniek! Na een hele tijd rijden stoppen we op een klein stationnetje. Vlug de conducteurs 
zoeken. Als ik ze gevonden heb staan ze al buiten en zien nog drie mensen hardlopend aankomen. De 
conducteurs zijn erg boos want ze hadden al weg moeten zijn. Volledig buiten adem komen Hetty en 
Douwe binnen waarop de trein onmiddellijk vertrekt. 
Om ongeveer 20.15 komen we in Kopenhagen aan. We nemen de metro weer terug naar het zuiden 
naar Køge. Omdat we ruim op tijd daar aankomen gaan we verder lopend naar de boot hetgeen voor 
sommige toch wel een beetje ver is. 
Om 23.30 kunnen we de boot op die om stipt 00.30 vertrekt. 
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6 Rønne, Rosengaard, museum NaturBornholm en Boderne 

Zondag 12 juni, door Leny Huitzing 

6.1 Rønne, hoofdstad van Bornholm 

Het vooruitzicht om 05.30 op te moeten staan omdat we het schip om 06.00 zouden moeten verla-
ten, stemde mij gisteravond niet echt vrolijk. Gelukkig zag ik in de hut een A-4’tje hangen waarop 
stond dat voetgangers pas om 07.15 van boord moesten zijn. Dus gisteravond laat onmiddellijk op de 
deur van Emile getrommeld om dit heugelijk nieuws over te brengen. Hij zei nuchter dat het te laat 
was om het de anderen nog te laten weten. Dus staan slaapmaatje Ietje en ik, voor dag en dauw op 
uit solidariteit met onze reisgenoten. Nog voor zessen zitten wij al in de aankomsthal van Rønne al-
waar we Bert en Lietje treffen maar waar geen koffie wordt geserveerd. Iets anders evenmin. Geen 
wonder want het is niet alleen zondag maar ook nog eens Eerste Pinksterdag. Wat blijkt al snel: de 
anderen zijn verstandiger dan wij en zitten rustig op de boot koffie te drinken in het restaurant. 

 
 
Doorkijkje in Rønne 

 
De bus naar de jeugdher-
berg Rosengaard, in Boder-
ne, vertrekt pas om 10.10. 
Daarom gaan we Rønne 
bekijken. Emile biedt aan 
op de bagage te passen. 
Het pittoreske stadje - dat 
meer een openluchtmuse-
um is dan een levende stad 
-  ligt er kleurrijk bij in het 
heldere, noordelijke licht. 
Het is nog voor half zeven, 
dus geen mens op de been 

en geen winkel of terras open. De witgepleisterde Nicolaaskerk steekt scherp af tegen de blauwe 
lucht. Er moet een Gotlands doopvont in staan en een unieke granieten vloer liggen. We hebben ze 
niet gezien want ook de koster ligt nog op één oor.  

6.2 Naar jeugdherberg Rosengaarden in Boderne 

Om 10.10 vertrekken we per bus naar onze 17 km verder gelegen eindbestemming. We rijden eerst 
naar het vliegveld dat op een sandr ligt. Dan verder door een open, golvend goudgroen landschap. 
Hier en daar een bosje met een enkel huis of boerderij. Als we bij Rosengaarden uitstappen, staan we 
bijna bovenop enkele forse Kluwenklokjes. 
Rosengaarden is een jeugdherberg van de keten Danhostel en ziet er niet zo uit als op Google. Maar 
de mooie, ruime tuin was er niet te zien en evenmin de Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen die op 
het bijgebouw nestelen. We krijgen heerlijke koffie op het terras en hoeven gelukkig niet tot 16.00 te 
wachten maar mogen ons nu al op de kamers installeren. Emile deelt het programma mee: om 12.15 
verzamelen en naar Åkirkeby fietsen, naar museum NaturBornholm, waar we zullen lunchen.  
Bij ’t vertrek is er consternatie: Lietje valt van haar fiets met kapotte knie en kapotte broek tot ge-
volg. Verlaging van het zadel lost het probleem niet op: de instap is te hoog. Er is maar één fiets met 
lage instap en die is al verhuurd. Ook Nini ziet nu van fietsen af. Emile en Ietje zoeken uit hoe de da-
mes met de bus bij het museum kunnen komen. De anderen fietsen vier kilometer door het glooien-
de morenelandschap met zijn ‘ongeschonden’ horizon, naar Åkirkeby . Dankzij de schone lucht 
schijnt het licht scherp over de met graan en grassen begroeide, grote akkers. Links en rechts, voor 
en achter: overal zingen veldleeuweriken.  
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6.3 Museum NaturBornholm in Åkirkeby 

Het museum is gevestigd in een groot vierkant gebouw waarvan de buitenmuren bestaan uit metalen 
korven waarin lokaal gesteente is gestapeld: meest graniet en gneis. Het museum ligt hoog in het 
landschap waardoor je naar alle kanten een weids uitzicht hebt. Als de ‘bussende’ dames ook gearri-
veerd zijn,lunchen we gezamenlijk op het terras in de zon.  
Het ruim opgezette museum biedt als introductie een videofilm waarin je 1700 Ma wordt teruggeleid 
in de tijd. Je schrikt van de aardbevingen, waarbij breuken ontstaan, want ze zijn niet alleen hoorbaar 
maar ook voelbaar. Ook een kudde hollende dinosauriërs doet je schudden in je stoel. 
Een tocht door diverse zalen met alle soorten informatie zoals stenen, fossielen, diorama’s, tijdtabel-
len, videofilmpjes, geluidseffecten etc. voert ons vervolgens van 1700Ma terug naar onze eigen tijd.  
In een diorama van het vroege Krijt pronkt een reconstructie van Dromaesaurides bornholmiensis, de 
eerste dinosauriër die op Bornholm is gevonden. In het jaar 2000 had NaturBornholm een zoektocht 
georganiseerd naar sporen van dinosauriërs op het eiland. Een 17-jarige gymnasiaste vond daarbij 
een kies die van een nog niet eerder ontdekte roofdino bleek te zijn. Niet minder trots is het museum 
op de voetafdrukken van twee andere dinosauriërs die de paleontoloog Jesper Milàn in 2004 in een 
kleigroeve bij Hasle ontdekte van een Sauropood en van een Stegosaurus. Afgietsels van deze voet-
afdrukken, evenals de levensgrote reconstructies van de dieren zelf, zijn te bewonderen in de ‘Erleb-
nishalle’.  
Vervolgens worden de diverse landschappen van Bornholm getoond. Bornholm heeft nooit groot 
grondbezit gekend waardoor het landschap lange tijd kleinschalig was. Elke boerderij had haar eigen 
bosje met inwonende roekenkolonie. Maar ook op Bornholm blijkt de moderne tijd haar tol te eisen. 
Zo is het aantal ‘Wiesen’ met 90% gedaald. Dat was onderweg goed te zien: het landschap is welis-
waar aantrekkelijk maar niet meer kleinschalig. Ook worden de ‘Felsenkoppeln’ verwaarloosd. Fel-
senkoppeln (Engels: rockcircles) zijn plaatsen waar de rotsen op of vlak onder het maaiveld liggen. 
Hier kon geen akkerbouw worden bedreven dus werden zulke terreinen als wei- of hooiland gebruikt 
wat tot een weelde aan orchideeën leidde. De ‘rockcircles’ worden nu niet meer gebruikt waardoor 
de orchideeën worden verdreven door bos. 

6.4 Klintebakken: 850 miljoen jaar in één stap overbrugd 

Ik heb zo lang over de tentoonstelling gedaan dat de anderen al weg zijn en ik in mijn eentje de geo-
logische wandeling ten zuiden van het museum maak. Aan deze kant van het museum is het ‘treden-
landschap’ goed zichtbaar: dat lager gelegen gebied in het zuiden  moet het Soseplatform (zie 3.1) 
zijn.  
Langs een lommerrijk paadje ligt een enorme zwerfsteen die door het landijs in wankel evenwicht op 
de gneisondergrond is achtergelaten. De steen wordt ‘de hen’ genoemd en ze broedt op drie kui-
kens. Het jonge gezinnetje wordt gecompleteerd door een haan maar die heb ik gemist. In Almindin-
gen schijnen veel van deze ‘rokkendestene’ (schommelstenen) te liggen.  
Vervolgens kom ik bij een ontsluiting: bomen en struiken zijn evenals de aarde zijn verwijderd om het 
gesteente bloot te leggen. Noordelijk van een breuk ligt 1400 Ma oude gneis op de Bornholmhorst en 
zuidelijk ligt het 550 Ma oude Nexøzandsteen, de oudste terrestrische afzetting (zie4.3.1) , op het 
Soseplatform. Dat deze gesteentes van zo verschillende ouderdom naast elkaar liggen, wordt ver-
klaard door het stijgen van de Bornholmhorst en het wegzakken van het Soseplatform. De verticale 
bewegingen  – totaal zo’n 1500 m - langs de breuk vonden plaats gedurende de laatste 400 Ma en 
gingen met hevige aardbevingen gepaard. Als gevolg van het stijgen respect. dalen zijn jongere afzet-
tingen op de Bornholmhorst door erosie verdwenen terwijl ze op het Soseplatform bewaard zijn ge-
bleven. Wanneer je schrijlings over de breuk gaat staan, overbrug je een periode van 850 Ma6 jaar. 
Die gelegenheid laat ik niet voorbij gaan.  
 

                                                           
6
 Volgens het bordje bij de breuk gaat het om 1700Ma oude gneis tegenover 540 Ma oude Nexøzandsteen. In 

dat geval overbrug je geen 850 Ma maar een beetje meer: 1,2 miljard jaar. 
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In één stap 850Ma overbrugd: rechts pre-Cambrisch gneis, links vroeg-Cambrische Nexøzandsteen.  

 
 
Trechtervormige putjes in de Balkazandsteen 

 
Het pad voert mij 100m zuidelijker naar de Strøby groeve 
waar de Balkazandsteen, de oudste mariene afzetting van 
Bornholm (zie 4.3.2), is gedolven. Een bordje meldt dat ik 
op een 540Ma oude zeebodem sta (foto volgende bladzij-
de). De gave golfribbels ‘bewijzen’ dat het fijne zand werd 
afgezet in een ondiepe zee. Het lijkt wel de bodem van de 
Waddenzee. De vele trechtervormige putjes, met een 
diameter van rond de 2cm, zouden zijn gegraven door 

dieren met een levenswijze als onze tijdgenoot de wadpier.  
 

 
Blootgelegde 540 Ma oude wadbodem in Balkzandsteen, de oudste mariene afzetting op Bornholm 
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6.5 Avondwandeling naar de baai van Boderne 

Het avondeten in de Rosengaard is ‘eenvoudig doch voedzaam’ en daar past geen toetje bij. Wat 
later in de avond wandelen we zuidwaarts naar de baai van Boderne. Het avondlicht strijkt over het 
wuivende graan: een dromerig landschap waarin Veldleeuweriken ook nu nog uitbundig zingen. An-
dere leeuweriken zitten op de weg en vliegen pas op als we vlakbij ze zijn om even verder weer te 
gaan zitten. Willen ze ons weglokken van hun nest? Links van de weg een veld goudgroene Gerst en 
rechts Kropaar. Waarom een veld vol Kropaar, vragen wij ons af. Hooi voor de paarden? Thuis lees ik 
in Weeda (1988) dat Kropaar een ‘productief maaigras is’. We horen we het gerasp van een Kwartel-
koning in het Kropaarveld; hij zit dichtbij maar we krijgen hem niet te zien. Verder weg zingt een 
Geelgors.  
We vinden een distel die sterk op onze Akkerdistel lijkt maar die een rode stengel heeft; de bladeren 
zijn aan de onderzijde witviltig. Volgens Mossberg en Stenberg is het gewoon de Akkerdistel. Die is 
hier dus mooier dan thuis. Later lees ik in Weeda (1988) dat de Akkerdistel een aantal vormen kent 
waartussen het blad sterk varieert .  
We dalen af naar zee door het hoofdstraatje van Boderne , een gehucht met authentiek ogende hui-
zen die tot restaurants zijn verbouwd. Op een lantaarnpaal zit een Boerenzwaluw te zingen. 
Door een smalle duinenrij komen we aan een mooie, rustige baai waar piepkleine, meniekleurige, 
houten huisjes tegen het duin zijn geplakt. Er is niemand thuis; kennelijk zijn het vakantiehuisjes . 
Rond de huisjes zijn bomen en struiken aangeplant waarin wij Braamsluipers, Grasmussen en een 
Vink horen zingen. Het haventje ligt vol met kleine, kleurige bootjes. De Oostzee is onwaarschijnlijk 
vlak zoals ik mij herinner van de Botnische Golf. Links in de baai zijn zandbanken en muien te zien. Er 
zwemmen Middelste Zaagbekken. Even voorbij de baai mondt het beekje de Laeså uit in zee. 
Het duinzand is spierwit zoals in Nederland ten noorden van Bergen. Beide soorten zand zijn dan ook 
afkomstig van het oeroude Baltische schild: kwarts is het meest resistente mineraal dat na erosie van 
graniet en gneis overblijft en wordt dus het verste getransporteerd.  
We verbazen ons over de Gewone Ossentong met grotere en blauwere - eigenlijk meer ‘mauve’ –
bloemen dan thuis waar de bloemen kleiner zijn en dieppaars met een wit hart. Het lijkt toch wel 
dezelfde soort te zijn want later deze week vinden we planten met beide typen bloemen. Ook zien 
we de mauvekleurige Smeerwortel Symphytum x uplandicum. Dit is een bastaard van de Ruwe 
smeerwortel (S. asperum, oorspronkelijk uit Iran en de Kaukasus) en de Gewone smeerwortel (S. 
officinale); de bastaard kan met beide ouders terugkruisen waardoor je op Bornholm een mooi scala 
van blauw via mauve tot paars ziet]. Verder zien we Zeeraket, Zandhaver, Zandzegge, Duinaveruit, 
Strandkweek, Zeepostelein. De Zeelathyrus die in Nederland zelden tot bloei komt,bloeit hier over-
dadig. Het is een kosmopoliet van de zeekusten van het noordelijk halfrond; de zaden kunnen wel vijf 
jaar in zeewater liggen zonder hun kiemkracht te verliezen. De wede, ooit gekweekt vanwege zijn 
indigokleurstof, is hier struikgroot en staat in vrucht. De avond valt, het wordt donker, we keren te-
rug naar de Rosengaard. Het was een lange maar bijzonder boeiende dag! 

 
Ton en Nini lopen over zwinnen en muien belicht door de avondzon in de baai van Boderne  
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7 Slusegård, strand bij Dueodde, Poulskerkirke en Rispebjerg 

Maandag 13 juni. 
Verslag Hetty Kole. 
 
Lietje en Nini namen de bus naar het strand van Dueodde, waar we afspraken bij de bushalte. De rest 
van de groep ging o.l.v. Emile in zuidoostelijke richting, waar een mooi korenveld met Klaprozen, 
Korenbloemen en nog bloeiend Fluitenkruid op onze weg voorbij kwam. Evenals een voor Bornholm 
karakteristieke, witte molen, verscholen achter een boomgaard.  

 
 
Hier snijden de meridianen 55 NB en 15 OL (foto 
Emile) 

 
Bij Slusegård naar de Öleå gewandeld langs 
een geografisch knooppunt. Het snijpunt van 
55 graden NB en 15 graden OL ligt precies hier 
op Zuid-Bornholm. Langs de 15 graden OL 
meridiaan staat de zon om 12.00 in het Ze-
nith7. Hier is de Midden-Europese tijd gedefi-
nieerd die ook in ons land geldt. Door het 
duinlandschap met uitzicht op de blauwe zee, 
bloeiende Muurpeper, Zandblauwtjes, Nacht-
silene,Viltige ganzerik, Buntgras, Muizenoor-
tje, korstmossen en Rozetkruidkers. 
 

In het riviertje werd al flink gezocht naar afdrukken van graptolieten op de stenen daar. er werd wel 
wat gevonden. Langs het water lopend zagen we al snel de schilderachtig gelegen watermolen met 
nog een oud gebouwtje erbij. Op een afgezaagde boomstronk enkele Zadelzwammen.  

 
Zoeken naar Cytograptus in riviertje de Öleå (foto Hetty) 

 
Verder op de fiets naar de bushalte bij Dueodde. Daar troffen we Lietje en Nini, die ons in de bus 
passeerden tijdens onze fietstocht. Voor een uitspanning wat gedronken, een terugtijd afgesproken 
en met z'n allen over een houten vlonderpad naar het strand. Het viel op, hoe bijzonder wit het zand 
daar is. Enkelen van ons verzamelden een monster. Langs het pad groeiden Ronde zonnedauw en 
Zompzegge. We zagen de vuurtoren rechts in de verte.Hierna splitste de groep zich gedeeltelijk. Een 

                                                           
7
 Althans, in de winter. ’s Zomers geldt in Nederland en Denemarken de zomertijd. (lh) 
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mooie wandeling langs de Oostzee,blauwe lucht, Bergeenden en een grote groep Zilver- en Mantel-
meeuwen. niet veel schelpen, een enkele kleine Kokkel, Mosseltje, doublet kleine Nonnetjes. Wel 
veel steentjes. De rest van de groep vond een dunne afzetting van groen en rood zand.  
Terug bij de uitspanning miste Ietje ineens haar fleece-trui. Op een holletje het hele eind terug en 
zoeken. Na een tijdje wachten kwam ze buiten adem terug, maar gelukkig met haar verloren fleece. 
We namen afscheid van Lietje en Nini en fietsten eerst langs het witte Poulskerkerkje, dat op een 
kleine heuvel ligt. In 1250 gebouwd in Romaanse stijl. De muur erlangs is van Nexøszandsteen, een 
fijnkorrelig conglomeraat met veldspaten en donkerrode korrels die wel granaatjes lijken.  
 

 
De 13

e
 eeuwse Poulskerskirke bleek helaas niet open 

 
Daarna via de vele graanakkers en uitbundig zingende leeuweriken naar Rispebjerg, waar ooit een 
Neolitische zonnetempel was. Unieke vondsten van o.a. versierde kleischijven met zonnesymbolen 
dateren uit de steentijd rond 3000 voor Chr. Rispebjerg kende in de IJzertijd de grootste verdedi-
gingsvesting van Bornholm. Bewoners van de nederzettingen in de buurt konden hier in ringbogen 
terecht, wanneer ze door vijanden werden aangevallen. Het hele gebied werd omgeven door het 
Öleå-riviertje en dikke, sterke pallissades. Vanaf een uitkijktoren konden we het omringende land-
schap vol bloeiend Fluitenkruid goed bekijken 
 

Terugfietsend over de glooiende wegen, zagen we iets 
voor Pedersker, bloeiend Slangenlook vol met lange 
uitlopers van broedbolletjes. Een bijzonder gezicht. 
Langs de grijsbruine molen zonder wieken, vlakbij Ro-
sengaarden, een Danhostel.  
 
We waren terug. In de grote tuin het geluid van een 
overvliegende Kramsvogel, die neerstreek in de top van 
een berk. Na het eten met koffie toe, een Kleine Vos op 
het rode pannendak. Vervolgens een korte avondwande-
ling met Bert, Lietje, Nini, Ietje en Ton. Leny bleef plan-
ten determineren. De avondschemering was gevallen. 
Een mooie Walstropijlstaartvlinder bezocht de witbloei-
ende seringen (foto Hetty). 
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8 Ekkodalen 

Dinsdag 14 juni, door Ton Janssen 
 

 
Ekkodalen: wanden van Hammergraniet en bodem van diabaas (foto Ton) 

 
Bij het opstaan ’s morgens stond er flink veel wind en was het bewolkt. Gelukkig begon na het ontbijt 
om acht uur de zon al door te breken. We gingen vandaag naar Ekkodalen, een mooie grote breuklijn 
die van oost naar west loopt. 
Allereerst gingen we naar Åkirkeby, deels per fiets en enkelen met de taxi. Emile moest daar bij het 
Natuurmuseum een gids regelen voor een wandeling later in de week door het dal van de Laes Å . Dit 
bood de groep even Åkirkeby met een grote kerk met dubbele toren uit 1149 te verkennen. Deze 
kerk is heel vroeger de hoofdkerk van het eiland geweest. Ze is opgetrokken uit groenzandsteen (zie 
foto in 4.5.3) en Siluurkalk. Op het marktplein was een brocantemarkt. Dat gaf het een gezellige aan-
blik. Emile liet ons daar een granieten plattegrond van het eiland zien die de verschillende graniet-
soorten en waar die worden gevonden weergeeft. 
Daarna gingen we naar Ekkodalen. Onderweg werd een raaf op een boerenerf flink op de kop geze-
ten door een kramsvogel die vast zijn jongen probeerde te beschermen. Douwe nam nog een andere 
weg die er naar toe leidt. Gelet zijn fietstempo en zijn latere aankomst is die weg wat langer. Niet 
veel later dan wij kwamen ook de busgangers aan. Leny kocht daar langs de weg een grote bos radijs. 
Daar bleek niet iedereen van te houden. Eerst werd er gezamenlijk koffie gedronken voordat aan de 
wandeling werd begonnen 
Door het dal met een klein beekje was het schitterend wandelen. Een kudde Schotse Hooglanders 
waren een passende invulling in dit landschap met granieten rotswanden. Bij het beekje ontstond 
een fotojacht op de mooie blauwe Bosbeekjuffers. Leny en Ietje verzamelden de nodige planten om 
thuis nog even na te kijken. Na een uur klommen we via een steile trap en schuine rotsplaten om-
hoog en maakten een wandeling door het bos naar het hoogste punt van het eiland. Daar staat een 
uitkijktoren waar vanaf je een mooi uitzicht hebt. Leny, Ietje, Emile en Ton gingen naar boven. De 
rest viel op de meegenomen boterhammen aan. Deens roggebrood met kaas, heerlijk.  
Met een boog liepen we na de lunch weer terug langs de Gamleborg. Tijdens die wandeling ontferm-
de Leny zich over een jonge jammerende koolmees op het pad. Deze burcht is in de ijzertijd door de 
plaatselijke bevolking gebouwd als bescherming tegen zeerovers. Je ziet hier de wallen die zijn op-
geworpen en wat muurresten van grote natuurstenen bij de ingang. De tocht vandaar naar ons be-
ginpunt verliep wat moeizaam. De aanduiding van het pad was niet zo goed zodat we zelf een afda-
ling naar beneden zochten. Dat werd nog een aardige klauterpartij omlaag. 
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Op de terugweg werd in Åkirkeby in de supermarkt koffie, melk voor ’s avonds en fruit ingeslagen. In 
de keuken die ons ter beschikking stond konden we nu zelf voor koffie zorgen. 

 
Tuin Rosengaarden. Van het midden naar rechts: galerij met onze tweepersoons appartementjes (foto Ton) 

 
Na het determineren ’s avonds en de koffie maakten we nog een wandeling naar het strand. Daar 
bewonderden we de mooie rolstenen op het strand, de Eidereenden met jongen en de Middelste 
zaagbekken. Er stonden enorme bossen Wede waartegen het blauwe Slangenkruid mooi afstak. De 
veldleeuweriken, die je hier veel ziet, zochten op de terugweg in de kouder wordende avond de 
warmte op van het warme asfalt. In een graszaadveld hoorden we in de schemering de Kwartelko-
ning roepen. Een geweldige ervaring! En dan ook nog een schitterende ondergaande zon. Dat alles 
maakte het tot een mooie dag.  

9 Hammershus 

Woensdag 15 juni, door Lietje en Bert. 
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9.1 Met de bus 

Allen op weg naar Åkirkeby: Nini, Lietje en Bert per taxi, alle anderen per fiets. Hier toonden Ton en 
Leny hun vastberadenheid: met eigen vervoer, dus per fiets, ruim 60 km voor de boeg. De anderen 
vertrokken met lijn 6 van het grote, lege busstation, met ieder een door Emile verschafte dagkaart. 
Overstappen in Rönne. Met lijn 2, dwars het hele eiland over naar de andere zijde. Maar wat een 
mooie tocht was dat! Fraaie golvende graanvelden, afgewisseld door kleine dorpen met de karakte-
ristiek gebouwde huizen. En vanuit de bus zagen we  op 100 m afstand ook nog één van die drie op 
Bornholm aanwezige fraaie , rondgebouwde kerkjes aan ons voorbij trekken.  
Het vervolg, de tocht naar het noord-westen langs de Oostzeekust had een heel ander karakter: een 
drukke, met mooie, rijke huizen geplaveide, kronkelige kustweg ook hier met die kenmerkende 
schoorstenen van de vroeger gebruikte visrokerijen. Het was bovendien een echt toeristisch gebied. 
De meest noordelijke dorpjes, Allinge en Sandvig, bleken dan ook helemaal aan elkaar gegroeid. 
We volgden Sandvig naar het zuidwesten waar we op 500 m aftand van de hooggeplaatste ruïnes van 
Hammershus, het eindpunt van buslijn 2, bereikten en van onze koffie konden genieten. 
 
De wandeling door Hammershus vervulde ons met ontzag: een zeer ruim, hooggeplaatst bouwwerk, 
een schijnbaar onneembare vesting dankzij de heuvel waarop het was gebouwd, en de steile wan-
den, ook aan de zeezijde. In de loop van eeuwen moeten hier achtereenvolgens vele verschillende 
vlaggen gewapperd hebben! 
 

 
Bilzenkruid op de ruïne Hammershus (foto Emile) 

 
Behalve een bloeiend Bilzekruid bij de entree en enig platgetrapt gras konden we geen andere plan-
ten noteren. We kozen al spoedig voor een wandeling langs de kust in noordelijke richting in de hoop 
daar iets van de beloofde, niet bloeiende, heidevelden te kunnen ontdekken. Dit pad was weer één 
van die vele fraaie paden van Bornholm: veel dalen en stijgen, uitbundig kronkelen, elk ogenblik 
nieuwe uitzichten. En ook nog een aantal niet eerder waargenomen planten, b.v. Pekbloem, en Ei-
dereenden met jongen.  
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Kust noord van Hammershus (foto Emile) 

 
Na Hammerhavn wees Douwe ons het pad dat naar de heidevelden zou leiden, maar hij splitste zich 
zelf af voor een eigen privé-excursie. Ook dit was een mooi pad, waar Nini zelfs de Bergnachtorchis 
ontdekte, maar we verloren al spoedig de weg in de vele mogelijkheden voor het nemen van de goe-
de keuze bij de vele splitsingen. Toen we tenslotte alleen nog grote keien op onze weg troffen, beslo-
ten we maar met een aantal heideplantjes genoegen te nemen en terug te keren naar ons uitgangs-
punt: de parkeerplaats. Het was trouwens al aardig in de tijd opgeschoten. Daar aangekomen troffen 
we Leny en Ton, zojuist gearriveerd aan: vermoeid , maar in goede conditie. Ja, de tocht naar het 
noorden had wat langer geduurd, maar de paden hadden dikwijls te ruime steenslag, en ook belang-
rijk: goede wegwijzers bleken op essentiële punten te dikwijls afwezig te zijn. 

 
 
Bert, Lietje en Douwe aan de lunch 
(foto Emile) 

 
Na de koffie, waarbij we op 3 m 
afstand een zilvermeeuw de friet-
restanten op de naastgelegen tafel 
zagen verslinden, nam de hoofd-
groep de bus 2 van 16.00 uur om 
de weg in omgekeerde richting 
terug te rijden. Ook mooi en nog 
drukker van mensen tijdens de 
tocht door de kustdorpjes. 
We waren net op tijd terug voor 

de maaltijd. Leny en Ton arriveerden een stuk later, toen wij ons alweer in de koffiekamer hadden 
teruggetrokken. Ze waren toch zo slim geweest om het eerste stuk retour naar Rønne met behulp 
van de bus af te leggen. Douwe  kwam nog later terug en klaagde vooral over een ergens genuttigde 
maaltijd van slechte kwaliteit. 
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9.2 Met de fiets 

Woensdag 15 juni, door Ton Janssen 
 
Vandaag gingen Leny en Ton op de fiets naar Hammerhus en omgeving. De anderen gingen met de 
bus. Emile dacht dat wij als stevige fietsers dat wel in twee uur zouden redden. We fietsen best stevig 
door maar het ontbreken van een goede kaart, slechte routebewijzering en veel steenslagpaden met 
hellingen drukten het tempo.  
We reden in de bossen van Almindingen en de Rø Plantage door een schitterend gebied. We kregen 
al gauw door dat we de afgesproken tijd van elf uur nooit zouden halen en hebben Emile laten weten 
het vandaag op eigen gelegenheid te doen. Dat gaf ons de kans op mooie plekjes even te stoppen en 
rond te struinen. Zo konden we heerlijk van de Bosaardbeitjes snoepen. Een meertje met Waterdrie-
blad en Wateraarbei was een fraaie verrassing daar op het hoogste deel van het eiland.  
 

 
Ton bestudeert pegmatietader in de Hammergraniet 

 
In een vallei met heide, Jeneverbessen en veel grote stukken graniet hebben we de meegenomen 
boterhammen gegeten . Op de keien zaten mooi glijsporen van het ijs en we vonden een mooie ader 
pegmatiet. 
Onderweg bezochten we de ronde St. Ols kirke uit ongeveer 1150. We troffen het dat we die ook van 
binnen konden bekijken. Je kon duidelijk merken dat deze kerken tevens als verdedigingstoren had-
den gediend met de schietgaten en keien op de bovenste verdieping om belagers de nodige hoofd-
pijn te bezorgen  
 
Uiteindelijk kwamen we om drie uur bij Hammerhus aan en vonden daar gelijk de rest van ons gezel-
schap. Gezamenlijk hebben we daar wat gedronken op een terras en zagen hoe een zilvermeeuw de 
resten van de tafels opruimde. Wat een schrokop. Daarna zijn we naar beneden gegaan om van de 
kust en de plantengroei te genieten. Vooral de Bloedooivaarsbek, die hier in grote getale stond, viel 
op. We vonden een grote Zandhagedis heerlijk zonnend op een grote steen. Ook vonden wij een 
mooie plek om de kamelen,een rotsformatie in zee, te fotograferen. 
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Olskirke (foto Ton) 

 

 
Badende kamelen onder Hammershus (foto Ton) 
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Een uur later dan de anderen gingen we met de bus naar Rønne, de fietsen achterop. Vandaar had-
den we nog een heerlijk tochtje met de wind in de rug naar het hotel waar het eten voor ons klaar 
stond. 

10 Skelbrosteengroeve, Risegård, Sosebucht en geologische wandeling 
langs de Laeså 

Donderdag 16 juni, door Ietje Boukema 
 
Voor de ochtend is een fietsexcursie gepland naar geologisch interessante plekken langs een beekje 
en de uitmondingen hiervan aan de zuidkust. We gaan met z’n vijven op de fiets (Emile, Ton, Hetty, 
Leny en Ietje). Douwe maakt een eigen excursie naar Gudjhem en Bert, Lietje en Nini maken een 
rondwandeling naar Boderne, waar ze genieten van de kleurige klaprozen. Op de terugweg komen ze 
over de nieuwe brug over de Laeså en zien dat er onder deze brug een oude brug ligt, die bewaard 
moest blijven omdat het een monument betrof.  

10.1 Skelbrosteengroeve, Risegård, Sosebucht 

Eerst bezoeken we een groeve van Komstadkalk(zie 4.4) bij Skelbro. Dit gesteente uit het Ordovici-
um, is gebruikt voor de kerk van Åkirkeby en het kasteel Hammershus.Hier zouden trilobieten gevon-
den kunnen worden, maar nee, wel een steen met kruipsporen. Op de vlakke bodem zien we de 
mooiste gletsjerkrassen van Denemarken. Merkwaardigerwijs lopen ze hier op het Soseplatform( zie 
3.1) niet noordoost-zuidwest, zoals op de Bornholmhorst, maar zuidoost-noordwest. Geologen lei-
den hieruit af dat het laatste ijs niet hoog genoeg was om over de Bornholmhorst te schuiven en er 
omheen is gegaan. 

 
Gletsjerkrassen op Komstadkalksteen in Skelbrogroeve 

 
We volgen een pad langs de Risebaek en de boerderij Risegård en komen bij een mooie kust met 
aardverschuivingen over rode en groene klei die van vulkanische oorsprong zijn. Langs een oost-west 
lopende breuk (zie fig. volgende blz.) zijn de kleilagen scheefgesteld waardoor de l agen zeewaarts  
zijn afgegleden. Langs de kust lopen we naar de monding van de Risebaek, waar even stroomop-
waarts een watervalletje is. Die ‘zit’ op de breuk: de zachte kleilagen grenzen er aan de 225 Ma oude-
re Dicellograptusschalie (zie de figuur en tabel 2: hiaat). De schalie waarover het water neer stort, is 
veel harder dan de jongere lagen. Tussen de bomen staan Bergnachtorchis en Mannetjesorchis. Op 
het strand zien we nog een heel mooie zandsteen met kruisgelaagdheid waarschijnlijk afkomstig uit 
de Juralagen verderop die we straks zullen zien. 
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Model van de aardverschuiving bij Risegård. A= Dicellograptusschalie, B= Kagerødformatie met o.m. rode en 
groene klei. (naar Butzbach) 

 

 
Rode en groene klei (Kagerødformatie, Trias) is op het strand gegleden 
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Daarna terug naar de weg en fietsen naar de Sose Bucht. Door een mooie duinvegetatie komen we 
weer bij de kust. Ik zie onmiddellijk een prachtig bloeiend exemplaar van Zeekool (Crambe maritima) 
 

 
Zeekool (foto Emile) 

 
waar de geologen onder ons nog even geen oog voor hebben. Hier gaat het om de donkere koollaag-
jes (dus ook kool) in de steile erosiewand met daaronder verticale verkoolde wortels van planten uit 
de Jura (maak kruisverwijzing +foto).In de zandlagen boven de kool zien we kruisgelaagdheid wat 
duidt op afzetting in snel stromend water. In losse stenen vindt Emile afdrukken van oerpaardestaar-
ten. Ik vind nog mooie dubbele stukken schalie met graptolieten. Wat verderop is een steile wand 
van zandsteen met een soort Oeverzwaluwenflat. Honderden oeverzwaluwen vliegen in en uit de 
honderden gaten, soms grote gaten met meerdere gangen. Foto door Ton 

10.2 Geologische wandeling langs de Laeså 

Om 15.00 uur is er afgesproken met een gids van het natuurcentrum: Jens Kofoed. We verzamelen 
bij Vasegård om een wandeling langs de Laeså te maken. Bert en Lietje zijn vanuit ons onderkomen 
hierheen komen wandelen. Nini was te moe. Leny en Ton hebben hard fietsend nog even een heel 
mooi rond kerkje (Nylars kirke) bekeken vlak bij Lobbaek. Jens was als kind al vogelaar en is nu 15 
jaar bij het natuurcentrum. Kofoed is een zeer bekende naam op het eiland en is afkomstig van een 
Duitse (Lubeck) voorvader uit de 13de eeuw, die een klompvoet had.  
Jens neemt ons mee op een tochtje stroomopwaarts langs de Laeså, waar we een tijdsbestek van 90 
miljoen jaar (van 420 – 510 miljoen jaar geleden) aan aardlagen te zien krijgen, beginnend met de 
Dicellograptusschalielaag (zie tabel 2). Hier zijn ook lichte lagen, vulkanische aslagen (verweerd tot 
bentoniet, zie 4.2), te zien. Verderop de Bovenste Aluinschalie (tabel 2) met kussens van kalkconcre-
ties (antraconietknollen, zie 4.4) die de aluinlaag wegdrukken. Dat laatste impliceert dat ze gevormd 
zijn toen de afzettingen nog niet versteend waren. Vanwege de gave antraconietknollen is dit een 
geologisch beroemde site. Even verder stroomopwaarts heeft het beekje de Rispebjergzandsteen (zie 
tabel 2, en 4.3.4) onder de aluinschalie aangesneden.  
Het beekje is volgens Jens een van de grootste rivieren van Bornholm. Er komen zeeforellen voor. We 
zien nog een oude forel, die na het kuitschieten niet meer naar zee kon zwemmen door het lage wa-
ter. De jonge visjes (mei) blijven twee jaar in de beek voor ze naar zee zwemmen. Na het afsmelten 
van het landijs is Bornholm 50 m gestegen; het meanderende beekje heeft zich daardoor ingesneden 
zodat in de oever de opeenvolgende aardlagen zijn te zien. In de meander is nu een weiland. Er lopen 
mooie paarden, die wel een beetje nieuwsgierig naar ons zijn, maar gelukkig door het water overste-
ken en tegen de plaatselijk minder steile oever omhoog galopperen.  
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Steilwand in de Aluinschalie met antraconietknollen (foto Ietje) 

 
Jens vertelt nog vele verhalen over wilde planten die gegeten worden, zoals Pinksterbloem, Slangen-
look (ook de broedbolletjes) en Daslook (blad, bloemen en onrijpe zaden). Daslook heet in het Duits 
Bärelauch, omdat beren het aten na hun winterslaap om aan te sterken. Het bevat zeer veel vitamine 
C. De beboste hellingen zijn geheel bedekt met Daslook, bijna een plaag. Ook legt Jens nog uit dat 
Robertskruid door Linnaeus naar zijn student Robert, die zich niet waste dus stonk, vernoemd is.  
We gaan tenslotte nog naar een op de hoge wal gelegen grafheuvel uit het steentijdperk. De graf-
heuvels vormden de landmerken van het gebied van de hele vroege landbouwers. Verder wijst Jens 
op de wilde kersenbomen (150 jaar oud) en de iepen die in het steentijdperk ook al iepziekte had-
den.  
Het was een zeer leerzame en aangename middag. Gelukkig brengt Jens Bert en Lietje terug naar 
Rosengaarden, want er zouden geen taxi’s meer te krijgen zijn vanwege de landdagen.’ s Avonds na 
het eten drinken we gezellig koffie in de keuken en wordt er druk gedetermineerd.  

11 Svaneke, via Listed naar Gule Hald 

Vrijdag, 17 juni, laatste excursiedag, door Nini Elings. 
 
Vijf mensen fietsten en drie taxieden naar Åkirkeby, waar we samen de bus namen naar Svaneke, via 
Nexø. Aan de haven van Svaneke dronken we koffie, betaald uit de oude reispot van Nini en Piet den 
Dulk uit 1995! Het dorp uitlopend, zagen we schattige rode en gele vakwerkhuisjes met nog niet 
bloeiende stokrozen. Dichtbij een tuin stond Roomse kervel.Emile wees ons op de zandstenen trap-
treden buiten aan de huizen: hierop kan je niet uitglijden. Opvallend waren de grote vijgenbomen 
met forse vruchten; door de ligging in de Oostzee is het klimaat ‘mediterraan’: de zee koelt langza-
mer af dan het land, de herfst is dus zacht. De putdeksels waren fraai versierd met zwanen. 
Langs het kustpad naar Listed stonden veel duinplanten, bv. Zandblauwtje, Echt walstro, Akkerwinde, 
Knikkende silene, Blaassilene etc., maar ook Steenanjer, Viltganzerik, Eenjarige hardbloem enz. Een 
landwants met rood-zwarte schrikstrepen bleek later Graphosoma italicum Müller te zijn. 
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Het landschap, met die weelderige begroeiing tussen de door het landijs glad geslepen bultrotsen 
van Svanekegraniet, en de vlakke zee waren prachtig. Vlak voor Listed, waar de Vase Å in zee uit-
mondt, bloeide de Hartbladzonnebloem : een gele zee!  
 

 
Gezicht op Listed met de karakteristieke schoorstenen van de visrokerij 

 
Bij Listed liepen we naar het schiereilandje Gule Hald, waar de gisteren door Emile besproken dia-
baas als een donkergrijze tot zwarte band te zien was tussen de Svanekegraniet. Die gang gaat 5,5 
km landinwaarts en is daar tot 30m breed. 
Tijdens de lunchpauze ging het voor het eerst tijdens een excursie even regenen. 
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De diabaasgang bij Gule Hald eindelijk gevonden. (foto Ton) 

 

 
Haarscherpe grens tussen Svanekegraniet (links) en diabaas (foto Emile) 

 
Langs Listed, waren de haringrokerijen veranderd in vakantiehuisjes en het visrestaurantje had wel 
kreeft maar geen haring. Een prachtige boerderij met binnenplaats stond te koop. Op een klein 
wachthuisje stond het verhaal over de “kuf” Josina Wilhelmina, uit Holland, die hier gestrand was in 
de 19de eeuw, geladen met Raapzaad. Uitvoerig stond de gejutte opbrengst genoemd. We liepen 
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weer langs het kustpad op zoek naar het volgende doel: de overgang van graniet naar gneis. Helaas 
vonden de drie tachtigers het pad te moeilijk en bleven ze op een bankje bij een haventje wachten. 
Er zwommen Middelste zaagbekken met vijf jongen en Eiders met jongen.  
 

 
Slangenkruid en Wede (foto Emile) 

 
Toen de anderen terug waren liepen we samen terug naar Listed langs prachtige Wede- met- Slan-
genkruidvelden. In Listed bleven de tachtigers op de bus wachten en liepen de anderen terug naar 
Svaneke. Hetty was al eerder teruggegaan. In Listed lag een oude vissersboot met nog een gedeelte-
lijk houten buitenkant. Een paartje Zilvermeeuwen had een jong uitgebroed op een stenen piertje in 
de haven. Dat jong scharrelde daar langs een muurtje, ontdekt door Bert. Een jonge Witte kwikstaart 
vloog tegen een ruit en liet zich, versuft, goed bekijken. Er zaten veel stormmeeuwen en aalscholvers 
om de haven. De te koop zijnde boerderij had aan de landzijde een voetbalgroot grasland en een 
oprijlaan met zware lindebomen. 
In Svaneke stond ook Douwe bij de bus. Hij was ’s morgens na tienen met de bus die toen wel langs 
Rosengaarden kwam zoals gewoonlijk alleen op pad gegaan. Hij had weer Bergnachtorchis gezien. De 
tachtigers konden terug ook met een bus langs Rosengaarden. Onderweg raakte een steen, gescho-
ten door een maaimachientje, een zijruit van de bus. Dat gaf enig oponthoud vanwege de verzeke-
ring, maar we waren nog op tijd voor het diner. 
 

 
Bergnachtorchis (foto Emile) 

 
Ietje had in Svaneke de beroemde gerookte 
haring gekocht, ik denk voor iedereen wat, 
maar ze heeft ze alleen op moeten eten, 
omdat ze op moesten (luchtje?), en ieder-
een al naar zijn kamer was. 
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12 Vertrek uit Rosegaarden  

Zaterdag 18 juni, laatste dag door Bert. 
 
Na zeven dagen fraai, zonnig weer te hebben gehad was het nu bewolkt, winderig weer met afwisse-
ling van regenbuien, hard, zacht of miezerig. Een viertal actievelingen, Leny, Ietje, Hetty en Ton, ging 
er toch op de fiets op uit om de laatste uren te benutten en nog nieuwe ontdekkingen te doen. De 
rest zocht, na het inpakken, elkaar op in de ruimte die als leeszaal benoemd kan worden en Douwe 
serveerde ons daar een pot aangename koffie. 
Na de terugkeer van de vier schijnbaar verzopen katten maar, dankzij goede beschermkleding met 
droge leden, namen we afscheid van onze directrice en was het vooral wachten op bus 7 van 13.01 
uur. Emile had zich, voor de zekerheid van ons allen, al een kwartier vóór die tijd strategisch langs de 
weg opgesteld. En zo vertrokken wij van Rosengaarden. 
 
In Rønne was het droog, plezierig weer. Leny en Ton boden aan over onze bagage te waken. Douwe 
zou op eigen gelegenheid naar Kopenhagen afreizen. De anderen trokken in kleine groepjes nog één 
keer Rønne in om nog iets van dat fraaie plaatsje opnieuw te proeven en allen waren, zoals afgespro-
ken, om 16.30 uur terug om aan boord te gaan. 
 

 
Afscheid van Rønne (foto Emile) 

 
Op de boot installeerden wij ons op een plezierige plek waar het met z’n allen tijdens onze reis goed 
en gezellig toeven zou zijn. Hier, na ons goed te hebben voorzien van wijn en drank, brachten we een 
dronk uit op Emile. Bert met enkele herinneringen over de afgelopen week, Ietje en Leny met een 
paar passende presentjes. 
Na de maaltijd gezamenlijk op onze eigen plek te hebben genoten was het wachten, rusten, lezen of 
rondlopen tot we om 22. 30 uur in Køge van boord konden gaan. Tot onze vreugde stond daar een 
grote achtpersoons taxi die ons in vijf minuten naar ons hotel, het Witte Huis, vervoerde. Na de uit-
leg van Emile over de essentiële punten van de volgende dag, gingen we de laatste nacht van onze 
reis in. 
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Gneis eindelijk gevonden 

 

 
Tussen Listed en Listed Haven: bultrotsen van Svanekegraniet geslepen door het ijs.  
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14 Bijlagen 

14.1 Plantenlijst 

Genoteerd door Ietje Boukema, Nini Elings, Leny Huitzingen Douwe de Vries 
 
Is Bornholm een bloemenparadijs? Op de laatste dag, langs de kust van Svaneke naar Gule Hald, za-
gen we veel bloeiende planten. Onze eigen baai bij Boderne was ook bloemrijk en regelmatig zagen 
we een korenveld met klaprozen en korenbloemen. We hebben echter niet het hele eiland gezien: in 
het oude bos van Alminding zijn we nauwelijks geweest (Ton en ik zijn er doorheen gesjeesd) en al 
helemaal niet in het Paradisbakkerne. Toch hebben we nog 312 soorten planten genoteerd.  
 
Opmerkingen: 

 De planten zijn niet echt gedetermineerd d.w.z. niet met behulp van tabellen in een recente, 
toonaangevende flora op naam gebracht maar opgezocht in een plaatjesflora: Gyldendals Store 
Nordiske Flora. Mossber e.a. 1995.).  

 De indeling van de families is volgens Heukels (2005). De familievolgorde daarentegen, is alfabe-
tisch op wetenschappelijke naam en vervolgens binnen de familie de soorten alfabetisch op we-
tenschappelijke naam. 

 We hebben niet (goed) op de bomen gelet, met name niet op wilgen/populieren. 

 Hetzelfde geldt voor de varens. 

 Vaak hebben we te snel gedacht: “dat zal dit of dat wel zijn” en niet gekeken of er misschien een 
er sterk op gelijkende (endemische) soort was die alleen op Bornholm voorkomt.  

 

Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 

Alliaceae Allium oleraceum Moeslook 

Alliaceae Allium schoenoprasum Bieslook 

Alliaceae Allium scorodoprasum Slangenlook 

Alliaceae Allium ursinum Daslook 

Alliaceae Allium vineale Kraailook 

Alismataceae Alisma plantago aquatica Grote waterweegbree 

Amarantaceae Atriplex littoralis Strandmelde 

Amarantaceae Chenopodium album Melganzevoet 

Amarantaceae Chenopodium prostrata Spiesmelde 

Amarantaceae Salsola kali Stekend loogkruid 

Apiaceae Aegopodium podagraria Zevenblad 

Apiaceae Angelica archangelica Grote Engelwortel 

Apiaceae Angelica sylvestris Gewone Engelwortel 

Apiaceae Anthriscus sylvestris Fluitekruid 

Apiaceae Berula erecta Kleine watereppe 

Apiaceae Capsella bursa-pastoris Herderstasje 

Apiaceae Myrrhis odorata Roomse kervel 

Apiaceae Sanicula europea Heelkruid 

Apocynaceae Vincetoxicum hirundinaria Engbloem 

Aquifoliaceae Ilex auifolium Hulst 

Araliaceae Hedera helix Klimop 

Araliaceae Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel 

Asparagaceae Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 

Asparagaceae Maianthemum bifolium Dalkruid 

Asparagaceae Polygonatum multiflorum Veelbloemige salomonszegel 
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Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 

Asteraceae Achillea millefolium Duizendblad 

Astereaceae Arctium lappa Grote klit 

Asteraceae Arctium minus Kleine klit 

Asteraceae Artemisia campestris Duinaveruit 

Asteraceae Aster tripolium Zulte 

Asteraceae Bellis perennis Madeliefje 

Asteraceae Centaurea cyanus Korenbloem 

Asteraceae Centaurea jacea Knoopkruid 

Asteraceae Centaurea montana Bergcentaurie 

Asteraceae Centaurea scabiosa Grote centaurie 

Asteraceae Cichorium intybus Wilde cichorei 

Asteraceae Cirsium arvense Akkerdistel 

Asteraceae Cirsium palustre Kale jonker 

Asteraceae Cirsium vulgare Speerdistel 

Asteraceae Doronicum pardalianches Hartbladzonnebloem 

Asteraceae Hieracium vulgata Dicht havikskruid 

Asteraceae Hieracium pilosella Muizenoortje 

Asteraceae Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 

Asteraceae Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 

Asteraceae Lactuca serriola Kompassla 

Asteraceae Lapsana communis Akkerkool 

Asteraceae Leontodon hispidus Ruige leewentand 

Asteraceae Leucanthemum vulgare Gewone margriet 

Asteraceae Senecio vulgaris Klein Kruiskruid 

Asteraceae Solidago virgaurea Echte guldenroede 

Asteraceae Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 

Asteraceae Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 

Asteraceae Taraxacum vulgare Paardenbloem 

Asteraceae Tragopogon pratensis Morgenster 

Asteraceae Tripleurospernum maritimum Reukeloze kamille 

Athyriaceae Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 

Balsaminaceae Impatiens parviflora Klein Springzaad 

Betulaceae Alnus glutinosa Zwarte Els 

Betulaceae Betula pendula Ruwe Berk 

Betulaceae Betula pubescens Zachte Berk 

Betulaceae Carpinus betulus Haagbeuk 

Betulaceae Corylus avellana Hazelaar 

Blechnaceae Blechnum spicant Eikvaren 

Boraginaceae Anchusa arvensis Kromhals 

Boraginaceae Anchusa officinalis Ossentong 

Boraginaceae Echium vulgare Slangenkruid 

Boraginaceae Myosotis scorpioides Moeras vergeetmijnietje 

Boraginaceae Symphytum asperum Ruwe smeerwortel 

Boraginaceae Symphytum x uplandicum  

Brassicaceae Alliaria petiolata Look zonder look 

Brassicaceae Armoracia rusticana Mierikswortel 

Brassicaceae Cakile martima Zeeraket 

Brassicaceae Cardamine pratensis Pinksterbloem 

Brassicaceae Crambe maritima Zeekool* 
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Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 

Brassicaceae Isatis tinctoria Wede 

Brassicaceae Lepidium heterophyllum Rozetkruidkers 

Brassicaceae Sinapis arvensis Herik 

Brassicaceae Sisymbrium officinale Gewone raket 

Brassicaceae Thlaspi arvense Witte krodde 

Campanulaceae Campanula glomerata Kluwenklokje 

Campanulaceae Campanula persicifolia Prachtklokje 

Campanulaceae Campanula rotundifolia Grasklokje 

Campanulaceae Jasione montana Zandblauwtje 

Canabaceae Humulus lupulus Hop 

Caprifolaceae Lonicera periclymenum Kamperfoelie 

Caprifolaceae Sambucus nigra Vlier 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur 

Caryophyllaceae Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 

Caryophyllaceae Dianthus deltoïdes Steenanjer 

Caryophyllaceae Honkenya peploïdes Zeepostelein 

Caryophyllaceae Lychnis viscaria Pekanjer 

Caryophyllaceae Sagina micropetala Uitstaande vetmuur 

Caryophyllaceae Scleranthus annuus Eenjarige hardbloem 

Caryophyllaceae Silene dioica Dagkoekoeksbloem 

Caryophyllaceae Silene latifolia Avondkoekoeksbloem 

Caryophyllaceae Silene nutans Nachtsilene 

Caryophyllaceae Silene vulgaris Blaassilene 

Caryophyllaceae Spergularia rubra Gewone schijnspurrie 

Caryophyllaceae Spergularia salina Zilte schijnspurrie 

Caryophyllaceae  Stellaria graminea Grasmuur 

Caryophyllaceae Stellaria holostea Grote muur 

Caryophyllaceae  Stellaria media Vogelmuur 

Celastraceae Euyonymus europaeus Kardinaalsmuts 

Convolvulaceae Calystegia sepium Haagwinde 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis Akkerwinde 

Crassulaceae Sedum acre Muurpeper 

Crassulaceae Sedum album Wit vetkruid 

Crassulaceae Sedum telephinum Hemelsleutel 

Cucurbitaceae Bryonia dioica Heggerank 

Cupressaceae Juniperus communis Jeneverbes 

Cyperacaea Eleocharis palustris Gewone waterbies 

Cyperaceae Bolboschoenus maritimus Heen 

Cyperaceae Bolboschoenus  sylvaticus Bosbies 

Cyperaceae Carex acutiformis Moeraszegge 

Cyperaceae Carex arenaria Zandzegge 

Cyperaceae Carex brizoïdes Trilgraszegge 

Cyperaceae Carex curta Zompzegge 

Cyperaceae Carex extensa Kwelderzegge 

Cyperaceae Carex flacca Zeegroene zegge 

Cyperaceae Carex hirta Ruige zegge 

Cyperaceae Carex muricata Dichte Bermzegge 

Cyperaceae Carex nigra Gewone zegge 

Cyperaceae Carex otrubae Valse Voszegge 
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Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 

Cyperaceae Carex ovalis Hazenzegge 

Cyperaceae Carex pallescens Bleke zegge 

Cyperaceae Carex paniculata Pluimzegge 

Cyperaceae Carex remota IJle zegge 

Cyperaceae Carex spicata Gewone bermzegge 

Cyperaceae Carex sylvatica Boszegge 

Cyperaceae Carex vesicaria Blaaszegge 

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 

Droseraceae Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw 

Equisetaceae Equisetum palustris Lidrus 

Ericadeae Calluna vulgaris Struikhei 

Ericadeae Pyrola minor Klein wintergroen 

Ericaceae Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid 

Euphorbiaceae Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 

Fabaceae Anthyllis vulneraria Wondklaver 

Fabaceae Astragalusglycyphyllos Hokjespeul 

Fabaceae Cytius scoparius Gewone Brem 

Fabaceae Lathyrus japonicus Zeelathyrus 

Fabaceae Lathyrus pratensis Veldlathyrus 

Fabaceae Lathyrus sylvaticus Boslathyrus 

Fabaceae Lotus corniculatus Rolklaver 

Fabaceae Medicago falcata Sikkelklaver 

Fabaceae Medicago sativa Luzerne 

Fabaceae Melilotus alba Witte honingklaver 

Fabaceae Ononis repens ss repens Kruipend stalkruid* 

Fabaceae Tetragonolobus maritimus Hauwklaver 

Fabaceae Trifolium arvense Hazenpootje 

Fabaceae Trifolium campestre Liggende klaver 

Fabaceae Trifolium pratense Rode klaver 

Fabaceae Trifolium repens Witte klaver 

Fabaceae Trifolium striatum Gestreepte klaver 

Fabaceae Vicia cracca Vogelwikke 

Fabaceae Vicia hirsuta Ringelwikke 

Fabaceae Vicia sativa Smalle wikke 

Fagaceae Fagus sylvestris Beuk 

Fagaceae Quercus robur Zomereik 

Geraniaceae Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek 

Geraniaceae Geranium dissectum Sliplbadige ooievaarsbek 

Geraniaceae Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek 

Geraniaceae Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 

Geraniaceae Geranium robertianum Robertskruid 

Geraniaceae Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek 

Geraniaceae Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek 

Grossulariaceae Ribes uva crispi Kruisbes 

Hypericaceae Hypericum maculatum  Kantig hertshooi 

Hypericaceae Hypericum perforatum  St. Janskruid 

Iridaceae Iris pseudacorus Gele lis 

Juncaceae Juncus articulatus Zomprus 
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Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 

Juncaceae Juncus bufonius Greppelrus 

Juncaceae Juncus compressus Platte rus 

Juncaceae Juncus conglomeratus Biezenknoppen 

Juncaceae Juncus effusus Pitrus 

Juncaceae Juncus gerardii Zilte rus 

Juncaceae Juncus squarosus Trekrus 

Juncaceae Luzula multiflora Veelbloemige veldbies 

Juncaceae Luzula pilosa Ruige veldbies 

Lamiaceae Ajuga reptans Kruipend Zenegroen 

Lamiaceae Ballota nigra Stinkende ballote 

Lamiaceae Mentha aquatica Watermunt 

Lamiaceae Scutellaria galericulata Blauw glidkruid 

Lamiaceae Thymus serpyllum Kleine tijm 

Lamiaceaea Stachys sylvatica Bosandoorn* 

Lycopodiaceae Lycopodium inundata Moeraswolfsklauw 

Malvaceae Malva neglecta Klein Kaasjeskruid 

Malvaceae Malva sylvestris Groot Kaasjeskruid 

Nymphaeaceae Nymphaea alba Witte waterlelie 

Oleaceae Fraxinus excelsior Es 

Oleaceae Syringa vulgaris Sering 

Onagraceae Chamerion angustifolium Wilgenroosje 

Onagraceae Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje 

Orchidaceae Dactylorhiza majalis ssp prae-
termissa 

Rietorchis 

Orchidaceae Epipactis helleborine Brede wespenorchis 

Orchidaceae Neottia ovata Grote Keverorchis 

Orchidaceae Orchis mascula Mannetjesorchis 

Orchidaceae Platanthera montana8 Bergnachtorchis 

Orobanchaceae Melampyrum pratense Hengel 

Papaveraceae Chelidonium majus Stinkende Gouwe 

Papaveraceae Papaver rhoeas Grote Klaproos 

Papaveraceae Pseudofumaria lutea Gele helmbloem 

Pinaceae Larix decidua Lork 

Pinaceae Picea abies Fijnspar 

Pinaceae Pinus nigra Zwarte den 

Pinaceae Pinus sylvestris Grove den 

Plantaginaceae Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 

Plantaginaceae Linaria vulgaris Vlasbekje 

Plantaginaceae Plantago coronopus Hertshoornweegbree 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Smalle weegbree 

Plantaginaceae Plantago major Grote weegbree 

Plantaginaceae Plantago media Ruige weegbree 

Plantaginaceae Plantago minor Smalle weegbree 

Plumbaginaceae Armeria maritima Engels gras 

Poaceae Aira praecox Vroege haver 

Poaceae Ammophila arenaria Helm 

Poaceae Anisantha tectorum Zwenkdravik 

                                                           
8
 Kreuz en Delforge, toonaangevend op het gebied van Europese orchideeën, noemen deze soort P. chlorantha. 



Verslag KNNV- Bornholmreis 11-19 juni 2011  37 

 

Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 

Poaceae Anisantha sterilis IJle dravik 

Poaceae Arrhenaterium elatius Glanshaver 

Poaceae Bromus hordeaceus Zachte dravik 

Poaceae x Calammophila baltica Noordse Helm 

Poaceae Corynephorus canescens Buntgras 

Poaceae Dactylis glomerata Kropaar 

Poaceae Deschampsia cespitosa Ruwe smele 

Poaceae Deschampsia flexuosa Bochtige smele 

Poaceae Elytrichia maritima Zandkweek 

Poaceae Festuca arundinacea Rietzwenkgras 

Poaceae Festuca pratensis Beemdlangbloem 

Poaceae Festuca rubra Rood Zwenkgras 

Poaceae Gyceria fluitans Mannagras 

Poaceae Leymus arenarius Zandhaver 

Poaceae Lollium perenne Engels raaigras 

Poaceae Melica nutans Knikkend parelgras 

Poaceae Melica uniflora Eenbloemig parelgras 

Poaceae Millium effusum Bosgierstgras 

Poaceae Molinia caerulea Pijpenstrootje 

Poaceae Phalaris arundinacea Rietgras 

Poaceae Phleum pratense Timoteegras 

Poaceae Poa annua Straatgras 

Poaceae Poa nemoralis Schaduwgras 

Poaceae Poa trivialis Ruw beemdgras 

Polygonaceae Fallopia convolvulus Zwaluwtong 

Polygonaceae Fallopia sachalinensis Sachalinse duizendknoop 

Polygonaceae Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 

Polygonaceae Polygonum aviculare Varkensgras 

Polygonaceae Rumex acetosa Veldzuring 

Polygonaceae Rumex acetosella Schapenzuring 

Polygonaceae Rumex conglomeratus Kluwenzuring 

Polygonaceae Rumex obtusifolius Ridderzuring 

Primulaceae Glaux maritima Melkkruid 

Primulaceae Lysimachia nummularia Penningkruid 

Primulaceae Lysimachia vulgaris Grote wederik 

Primulaceae Lysimachia vulgaris Grote wederik 

Primulaceae Primula elatior Slanke sleutelbloem 

Primulaceae Samolus valerandi Waterpunge 

Ranunculaceae Aquelegia vulgaris Gewone akelei 

Ranunculaceae Clematius vitalba Bosrank 

Ranunculaceae Ranunculus acris Scherpe boterbloem 

Ranunculaceae Ranunculus platanifolius Witte boterbloem 

Ranunculaceae Ranunculus repens Kruipende boterbloem 

Resedaceae Reseda lutea Reseda  

Resedaceae Reseda luteaola Wouw 

Rosaceae Aphanes arvensis Grote leeuwenklauw 

Rosaceae Cotoneaster integerima  

Rosaceae Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 

Rosaceae Filipendula ulmaria Moerasspirea 
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Familie Soort wetenschappelijk Nederlands 

Rosaceae Filipendula vulgaris Knolspirea 

Rosaceae Fragaria vesca Bosaardbei 

Rosaceae Geum rivale Knikkend nagelkruid 

Rosaceae Geum urbanum Geel nagelkruid 

Rosaceae Malus sylvestris Appel 

Rosaceae Potentilla anserina Zilverschoon 

Rosaceae Potentilla argentea Viltganzerik 

Rosaceae Potentilla reptans Vijfvingerkruid 

Rosaceae Prunus avium Zoete kers 

Rosaceae Prunus padus Vogelkers 

Rosaceae Prunus spinosa Sleedoorn 

Rosaceae Rosa canina Hondsroos 

Rosaceae Rosa rugosa Rimpelroos 

Rosaceae Rubus fruticosus Gewone braam 

Rosaceae Rubus idaeus Framboos 

Rosaceae Rubus caesius Dauwbraam 

Rosaceae Sorbus aucuparia Lijsterbes 

Rosaceae Sorbus intermedia Zweedse lijsterbes 

Rubiaceae Galium aparine Kleefkruid 

Rubiaceae Galium palustre Moeraswalstro 

Rubiaceae Galium verum Geel walstro 

Salicaceae Populus tremulus Ratelpopulier 

Salicaceae Populus tremulus Ratelpopulier 

Salicaceae Salix aurita Geoorde wilg 

Salicaceae Salix caprea Boswilg 

Salicaceae Salix cinerea Grauwe wilg 

Sapindaceae Acer platanoides Noorse Esdoorn 

Sapindaceae Acer pseudoplatanus Gewone Esdoorn 

Sapindaceae Aesculus hippocastanum Wilde Paardekastanje 

Scheuchzeriaceae Triglochin maritima Schorrenzoutgras 

Scheuchzeriaceae Triglochin palustris Moeraszoutgras 

Scrophulariaceae Digitaria purpurea Vingerhoedskruid 

Scrophulariaceae Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 

Scrophulariaceae Symphytum x uplandicum  

Scrophulariaceae Verbascum phlomoïdes Keizerskaart 

Srophulariaceae Veronica beccabunga Beekpunge 

Scrophulariaceae Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 

Scrophulariaceae Veronica offinalis Mannetjesereprijs 

Scrophulariaceae Veronica persicaria Grote Ereprijs 

Taxaceae Taxus baccata Taxus 

Urticaceae Urtica dioica  Grote brandnetel 

Urticaceae Urtica urens Kleine brandnetel 

Valerianaceae Knautia arvensis Beemdkroon 

Valerianaceae Valeriana officinalis  Gewone valeriaan 
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14.2 Vogellijst 

Ietje Boukema, Ton Jansen en Hetty Kole 
 

 Aalscholver 

 Bergeend 

 Blauwe reiger 

 Boerenzwaluw 

 Bonte kraai 

 Braamsluiper 

 Bruine Kiekendief 

 Buizerd 

 Eider (met jongen) 

 Ekster 

 Fazant 

 Fitis 

 Fluiter 

 Gaai 

 Geelgors 

 Gierzwaluw 

 Goudvink 

 Grasmus 

 Groenling 

 Grote Bonte Specht 

 Grote Lijster 

 Grote mantel-
meeuw 

 Holenduif 

 Houtduif 

 Huismus 

 Huiszwaluw 

 Kauw 

 Kievit 

 Kneu 

 Knobbelzwaan 

 Koekoek 

 Kokmeeuw 

 Koolmees 

 Kramsvogel 

 Kwartelkoning 

 Merel 

 Middelste Zaagbek 
(met jongen) 

 Nachtegaal 

 Oeverzwaluw 

 Patrijs 

 Pimpelmees 

 Putter 

 Raaf 

 Ransuil (alleen ge-
hoord) 

 Rode Wouw (niet op 
Bornholm, maar 
vlak bij Rodby) 

 Roek 

 Spotvogel 

 Spreeuw 

 Stormmeeuw 

 Torenvalk 

 Tuinfluiter 

 Turkse Tortel 

 Veldleeuwerik 

 Vink 

 Vuurgoudhaantje 

 Wilde Eend 

 Wilde Zwaan (met 
jongen) 

 Witgat 

 Witte Kwikstaart 

 Zanglijster 

 Zilvermeeuw 

 Zwarte Kraai Bonte 
Kraai 

 Zwarte Mees 

 Zwartkop 

 

14.3 Vlinderlijstje 

Ietje Boukema, Ton Jansen en Hetty Kole 

 Atalanta 

 Bruin zandoogje 

 Dagpauwoog 

 Grote parelmoervlinder 

 Hooibeestje  

 Icarusblauwtje 

 Kleine vos  

 Kleine vuurvlinder 

 Walstropijlstaart 

14.4 Overige insecten 

Ietje Boukema, Ton Jansen en Hetty Kole 

 Bosbeekjuffer 

 Graphosoma italicum, een wants
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14.5 Lijst van deelnemers  

1. Emile Gevers, reisleider 
2. Ietje Boukema 
3. Nini Elings-Korff 
4. Leny Huitzing 
5. Ton Janssen 
6. Hetty Kole 
7. Lietje de Vries –Ens 
8. Bert de Vries 
9. Douwe de Vries 

15 Lexicon uit de losse pols 

 Afzettingsgesteente: gesteente ontstaan door neerslaan van kleine deeltjes bv. zand, klei, 
kalkskeletjes of kiezelskeletjes van microscopisch kleine organismen, schelpstukjes etc. Door 
compactie (o.i.v. druk) en cementering (aan elkaar plakken door een kalk- of kiezeloplossing) 
ontstaan dan respect. zandsteen, kleisteen, kalksteen, kiezel en kalksteen. 

 Biotiet: een donker mineraal dat voorkomt in graniet en gneis 

 Brachiopoden: Een vrijwel uitgestorven groep van mariene weekdieren waartoe ook de twee-
kleppigen (kokkels, mossels) behoren. Het weke lichaam was omgeven door twee ongelijke 
schelpen en zat met een soort arm vast in de bodem (brachiopoden = armpotigen). 

 Diabaas: verouderde naam sterk verweerde doleriet (zie bij ganggesteente). 

 Eindmorene: Zie eerst morene en grondmorene. Een wal van meegevoerd materiaal afgezet vóór 
het landijsfront, dus vóór de gletsjertong. Wanneer het ijsfront zich langere tijd op dezelfde 
plaats bevindt, zal het meegevoerde materiaal vóór het ijsfront accumuleren. 

 Ganggesteentes leiden van de dieptegesteentes naar de vulkaan. Ze staan qua kristalgrootte 
tussen dieptegesteentes en vulkanische gesteentes in. Het dieptegesteente dat bij basalt hoort is 
gabbro; in de gangen die van gabbro naar de basaltspuwende vulkaan leidt, vinden we doleriet 
(oude naam is diabaas). Al deze drie gesteentetypen zijn in principe9 samengesteld uit dezelfde 
mineralen, het verschil zit hem in de afmetingen van de kristallen. 

 Gneis is een metamorfe gesteentes (zie aldaar) en dat zijn bijzonder harde gesteentes. Gneis is te 
herkennen aan de bandering: de lichtgekleurde mineralen (kwarts en de veldspaten) en de don-
ker mineralen (glimmers, augiet en hoornblende) hebben zich in afzonderlijke donkere en lichte 
banden ‘gerangschikt’. 

 Gondwana: het oercontinent Pangea viel vanaf het Trias uiteen in het zuidelijke continent 
Gondwana en een noordelijke continent. (Gondwana viel later uiteen in Antartica, Australië, Afri-
ka, Madagascar, India en Zuid-Amerika). 

 Graniet: een dieptegesteente, d.w.z. een stollingsgesteente dat diep in de aarde ontstaat. Be-
staat uit kwarts, veldspaat en glimmer (biotiet is een glimmer). Graniet verweert uiteindelijk tot 
(kwarts)zand; veldspaat en glimmer verweren tot klei. 

 Graptolieten: uitgestorven, planktonische, kolonievormende dieren. De woonkamertjes van de 
afzonderlijke diertjes zijn aaneengeschakeld tot een meestal flauw gebogen, enkelvoudige of ver-
takte lijn waardoor een afdruk van de kolonie eruit ziet alsof op het gesteente geschreven is. 

 Grondmorene of keileem: Het landijs werkt als een lopende band: al het materiaal dat er vanaf 
rotswanden op valt of door het ijs uit die wanden wordt losgetrokken, wordt meegevoerd en 
komt uiteindelijk aan het front van het landijs terecht waar het op de bodem valt. Ook uit de bo-
dem worden stenen losgetrokken en meegevoerd. Zo ontstaat onder het ijs een geplet mengsel 
van klei, zand, en keien (van klein tot zeer groot). Zie ook eindmorene. 

                                                           
9
 Dat is niet helemaal waar: bij het uitvloeien van de lava ontsnappen gassen waardoor de samenstelling van 

het gesteente wijzigt. 
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 Keileem: zie grondmorene. 

 Kristallijn gesteente: zie stollingsgesteente 

 Metamorfe gesteenten: gesteentes ontstaan uit ander gesteentes wanneer deze kilometers diep 
in de aarde terecht komen (dus o.i.v. hoge temperatuur en druk). De mineralen vormen nieuwe, 
grotere mineralen loodrecht op de hoofddrukrichting. Gneizen en leisteen zijn metamorf 

 Morene: verzamelnaam voor door het landijs meegevoerd materiaal.  

 Pangea: in het Perm vormden alle continenten één geheel: Pangea. 

 Sandr door smeltwater aan de buitenzijde van het landijsfront afgezette, waaiervormige vlakte 
van zand en grind (spoelzandwaaier). 

 Schalie: een gesteente ontstaan uit kleisteen (moddersteen) door voortgaande compactie o.i.v. 
druk waarbij de kleimineralen zich loodrecht op de zwaartekracht richten. 

 Sedimentgesteente: zie afzettingsgesteente. 

 Stollingsgesteenten. Stollingsgesteenten ontstaan door stolling van een gesteentesmelt. Stollen 
houdt in dat de diverse mineralen waaruit die smelt bestaat, kristallen vormen. Stollingsgesteen-
tes worden onder scheiden in dieptegesteentes, die kilometers diep zijn gestold, en uitvloei-
inggesteentes die aan het aardoppervlak zijn gestold. Uitvloeiinggesteentes (lava’s) zijn dus vul-
kanische gesteentes. Dieptegesteentes zijn zeer langzaam (in de loop van miljoenen jaren) ge-
stold waardoor grote kristallen konden ontstaan. Lava’s – bijvoorbeeld basalt - daarentegen zijn 
aan het aardoppervlak heel snel afgekoeld waardoor de kristallen veelal voor het blote oog on-
zichtbaar zijn.  

 Trilobieten: een uitgestorven groep primitieve geleedpotige dieren die op de bodem van de zee 
leefden. Hun uitwendige skelet – veelal kalk – bestaat uit een middenstuk en twee zijstukken (tri-
lobiet = drie lobben) 

 
 

 
Foto’s van Emile 
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De noordoostkust van Svaneke naar Gule Hald 



 

 
 



 

 
Foto’s Ton en Hetty 
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