
Terugblik Natuurstudieweek 2015 in Eys 
Tekst en foto’s: Lotty Sonnenberg 
 
De 61e natuurweek werd gehouden van 19 tot 26 juni. Het was een week 
met veel veranderingen. Niet meer in Landsrade, maar in Eys, waar we 
in de Eyserhof een goed onderkomen vonden. Vrijdagmiddag was het 
weer een gezellig weerzien van oude bekenden en konden we 
kennismaken met de nieuwe deelnemers. Het was al snel weer tijd voor 
het avondeten, waarvan we konden genieten in de splinternieuw 
ingerichte en royale groepsruimte. Voor het avondprogramma hoefden 
we niet met stoelen en tafels te sjouwen, want alles kon gewoon blijven 
staan. Loek van der Klugt heette de 41 deelnemers van harte welkom en 
stelde ook de 6 nieuwe deelnemers voor. Hierna nam hij,  zoals elke 
avond, met behulp van een door hem samengestelde 
PowerPointpresentatie, de wandeling van de volgende dag door. 
Routekaartje en belangrijke punten werden hierbij besproken. Iedereen 
had daarnaast ook een door Lotty Sonnenberg samengestelde krant 
gekregen, waarbij de route per dag was ingetekend en wat 
wetenswaardigheden over de omgeving waren vermeld. Iedereen kon zo 
de volgende dag goed voorbereid op pad. 
De avond werd vervolgd met een terugblik op de NSW 2014 in de vorm 
van een audiovisuele presentatie door André van Stijn. Hierna blikte ook 
Arjen Spiekstra terug op het vorig jaar, maar nu in 3D. 
 
Zaterdag vertrokken we om 9 uur voor een 
rondwandeling vanuit Eys, waarbij we de 
omgeving van dit gebied weer konden 
verkennen. Naar boven lopend door   
waterwingebied Roodborn kwamen we bij 
natuurgebied de Piepert waar we een kijkje 
namen op de prachtige kalkweide. Tot onze 
verrassing vonden we veel exemplaren van 
een leuke orchidee: Anacamptis pyramidalis, 
die ook wel Hondskruid wordt genoemd.  

 
 
 
Ook algemene planten kunnen er soms 
heel vreemd uitzien. Wat te denken 
van de kamille die we later 
tegenkwamen, deze had een 
groeiafwijking die ook wel fasciatie of 
bandgroei heet. 



Een dikke aardhommel liet 
zich van alle kanten bekijken.  
We kwamen ook door het 
Eyserbos, langs Trintelen, 
Baneheide en door het 
kasteelpark van Kasteel 
Goedenraad met een heel 
oud hellingbos. Uiteindelijk 
kwamen we weer terug bij de 
Eyserhof. 
’s Avonds zetten Ellen en 
John Bakker ons aan het 
nadenken met een ludieke 
plantenquiz. 
 
Zondag maakten we ook een rondwandeling vanuit Eys, met dat verschil 
dat we nu met de stoomtrein, het miljoenenlijntje, terugkwamen. Echt 
een belevenis, vooral ook door het historische station in Simpelveld, 
waarvandaan we vertrokken en door de ouderwetse conducteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het eerste deel van de wandeling deden we de Putberg aan, waar 
ondanks de regen nog heel wat leuke planten waren te ontdekken. 
Vooral toen we een kijkje namen op een weitje boven, werden we verrast 
door de vele bijenorchissen die hier stonden. Die hadden we hier nog 
nooit eerder gezien. Er werd dus druk gefotografeerd. 
’s Avonds liet André van Stijn ons met een AV-presentatie nog eens 
terugkijken naar de bonte avond van 2014, terwijl we na de pauze door 
Arjen Spiekstra met een 3D presentatie werden meegenomen naar de 
Taj Mahal. 



Maandag werden we door de bus opgehaald en naar de Mariahof in 
Bree in België gebracht voor een wandeling in het grenspark 
Kempen~Broek, waar we wandelden langs de Abeek en door het 
natuurgebied De Luysen. Het gebied is zeer rijk aan vlinders, libellen en 
vogels.  

In een ondiep nat gebied zagen we de 
waterviolier, Hottonia palustris staan. 
Voor de aquariumliefhebbers is dit 
plantje geen onbekende! 
 
In dit gebied staan ook 3 zeer ruime en 
fraai uitgevoerde vogelkijkhutten, met 
een schitterend uitzicht over de plassen.  
In de eerste hut was het al gelijk 

genieten van de putters, of distelvinken, die hun naam eer aan  deden en 
genoten van de zaden van de hier groeiende distels.  

Bij de derde kijkhut werden we heel   blij 
van de ijsvogels die we zagen! 
’s Avonds nam Frits Bakker ons mee 
naar zijn fraaie tuin, waarvan hij een 
prachtige videofilm had gemaakt. Zo 
beleefden we in sneltreinvaart het hele 
tuinjaar en konden we genieten van prachtige beelden. Na de pauze liet 
Lotty Sonnenberg in een fotoserie zien, hoe jonge kinderen tijdens een 
fotoworkshop op verrassende wijze de natuur in beeld brachten.  
 
Dinsdag bracht de bus ons naar Cottessen, vanwaar we door een 
wisselend landschap terugliepen naar Eys.   
Het eerste deel liepen we door de weilanden langs de sterk 
meanderende Geul. Altijd weer een belevenis. Er viel weer veel te zien, 
zoals de vele maretakken in de bomen en vooral de mooie blauwe 
weidebeekjuffers waren een genot om naar te kijken.  



 
 
Nadat we de Geul 
verlieten kwamen we in 
het Vijlenerbosch dat 
weer een heel andere 
beleving was, met vele 
stijgingen en dalingen liet 
het een zeer gevarieerde 
plantengroei zien, waar 
we weer volop van 
konden genieten. 
 

’s Avonds bracht 
Robbert Zuidam ons 
een presentatie met 
schitterende beelden, 
waarbij we weer heel 
veel konden leren 
van de juffers en de 
libellen. 
 
Woensdag gingen we naar de Belgische Ardennen voor een wandeling 
door ruig terrein langs de Statte en de Hoegne. We volgden de  over 
rotsblokken stromende riviertjes langs met wortels doortrokken 
bospaden en staken deze meerdere malen over. 



We kwamen bij Le Rocher de Bilisse, 
dit is een rotsformatie van ongeveer 
60 meter hoog, stammend uit het 
Cambrium, ongeveer 500 miljoen jaar 
geleden. Als je daar aan denkt, wordt 
de rots nog imposanter.   
Later zagen we ook de Dolmen, een 
enorm granietblok, dat mogelijk ooit 
diende als deksteen voor een 
megalietengraf.   

Toen we de Hoegne 
stroomopwaarts volgden 
kwamen we uiteindelijk bij de 
Cascade Leopold II, waar het 
riviertje zich met veel geraas 
over de rotsblokken stort.   

 
Een grote verassing aan het einde van de wandeling was de vondst van 
een vrouwtje van de zeldzame gewone bronlibel. Dit is de grootste libel 
die we in Nederland kennen.  
’s Avonds bracht André van Stijn AV-presentaties over Colombia, een 
reisverslag en bloemen en planten, gevolgd door een fotopresentatie 
over de natuur van Costa Rica. 



Donderdag, wat ging de week toch snel, alweer de laatste dag. 
Vandaag weer een rondwandeling vanuit Eys, waarbij we langs Piepert, 
Etenaken, Schin op Geul, Engwegen, Stokhem, en Wijlre kwamen. Het 
was een wandeling met mooie uitzichten, waarbij we ook weer een 
gedeelte langs de Geul wandelden.  

Onderweg weer allerlei leuke beestjes 
gezien, zoals de pyamawants, die met 
zijn roodzwart gestreepte pak een 
opvallende verschijning is. 

We zagen ook een paar voor ons 
onbekende kleine diertjes. Het  
bleken de nimfen van de 
dovenetelwants te zijn. Erg apart.   

Later nog een leuke vondst: Op 
rietstengels in het water zagen we 
meerdere lege libellenhuidjes van een 
flink formaat. Het bleek dat ze van de 
keizerlibel waren. 
’s Avonds weer de gebruikelijke bonte 
avond, beginnend met de fotowedstrijd, 
samengesteld door Loek van der Klugt 
en gepresenteerd door Ber Onderwater. 
Er zaten weer heel mooie inzendingen 
bij. De beste kwam van Inge Bauer. 
Hierna werd de winnaar van de 
Plantenquiz bekend gemaakt, het was 
een van de nieuwe deelnemers: Rogier 
Veldhuisen. Hij mocht het door Lucas 

Bauer geschreven en ter beschikking gestelde Plantaardig alfabet in 
ontvangst nemen. Nadat enkele verdienstelijke deelnemers waren 
bedankt, werd ook de Commissie in het zonnetje gezet. Met een prachtig 
lied van ons inmiddels bekende koortje kwam een einde aan de avond 
en konden we weer terugkijken op een geslaagde natuurweek. 
Vrijdagmorgen na het ontbijt kreeg Traiteur Ruud Meertens in bijzijn van 
zijn Angelique voor de achtste keer een gouden ster toegekend. Hierna 
maakte Loek van der Klugt bekend dat hij om persoonlijke redenen 
helaas niet meer aan de NSW kan deelnemen. We zullen hem missen! 


