Terugblik Natuurstudieweek 2016 in Eys
Tekst en foto’s: Lotty Sonnenberg
De 62e natuurweek werd gehouden van 17 tot 24 juni. In Eys had men niet
stilgezeten want er had een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden met
vele voordelen. Zes deelnemers waren gehuisvest in het Bakkes en de
overige woonden in de vernieuwde Hoeve. Hier had elke kamer een eigen
badkamer wat erg aangenaam was. Het was vrijdagmiddag weer een
gezellig weerzien van oude bekenden en al snel was het tijd voor het door
Heuvelland Catering verzorgde avondeten, waarvan we weer konden
genieten in de royale groepsruimte. John Bakker heette ’s avonds de 37
deelnemers van harte welkom begon met wat huishoudelijke
mededelingen. Hierna nam hij, zoals ook elke volgende 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.
Het verdere avondprogramma werd verzorgd door Arjen Spiekstra, die
met stereobeelden terugblikte op de vorige natuurweek en een serie
macro-opnamen liet zien. Hierna vertoonde hij ook nog een 3D presentatie
van Willebrord Dorresteijn over de natuur in Oostenrijk en de omgeving
van Vianden in Luxemburg.
Zaterdag stapten we om 9 uur in de bus, die ons naar Plombières in
België bracht voor een wandeling langs de Geul en de Hohnbach.

In deze streek zijn door de vroegere lood- en zinkindustrie diverse
voorbeelden van zinktolerante flora te zien, zoals het zinkviooltje, de
zinkblaassilene en het Engels gras.

We liepen langs de snelstromende Geul waar de vlottende waterranonkel
zich duidelijk helemaal thuis voelt.

De Geul trekt door haar karakter ook
bijzondere vogels aan. Meerdere deelnemers
hadden het geluk om de grote gele kwikstaart,
de ijsvogel of de waterspreeuw te zien.
’s Avonds lieten Ellen en John Bakker ons door
middel van een ludieke paddenstoelenquiz, kennismaken
verschillende meer of minder bekende paddenstoelensoorten.

met

Zondag bracht de bus ons naar kasteel Schaloen, waar we een bezoek
brachten aan de IVN-tuin Oud-Valkenburg. De tuin liet een enorme
variëteit aan planten zien en was tot in de puntjes onderhouden. Werkelijk
een lust om te bekijken.
Doordat
het
geregend had
kregen
de
planten
een
mooi extraatje
in de vorm van
regendruppels,
zoals bij deze
bolderik.
Deze plant is
nu zeldzaam,
maar
was
vroeger een
vrij algemeen
graanonkruid.

Een andere niet zo bekende plant die
we hier zagen is de gele lupine. Het is
een éénjarige plant uit Zuid-Europa,
die hier wel als groenbemester wordt
gebruikt.

Tussen al die bloemen vlogen de
nodige insecten en werden we
ook verrast door fraaie libellen
zoals deze man weidebeekjuffer.
Na de tuin liepen we door het Gerendal, waar we konden genieten van de
vele bloemen in de berm. We kwamen hier een leuke bontgekleurde rups
tegen: de rups van de zuringuil, een algemene bruine nachtvlinder.

Via een lange trap liepen we door het bos en kwamen later langs de fraaie
vijvers van d’r Kwakkerpool in Wijlre. Via de weitjes van de Piepert waar
het hondskruid weer bloeide, bereikten we de Eyserhof.
’s Avonds gaf Ans Kruijver een presentatie over de natuur en historie van
Bosnië.

Maandag startten we de wandeling langs de forellenbeek de Gulp in
Slenaken, waar de bus ons afzette. We volgden de Gulp tot waar hij in de
Geul stroomt.
Even
voor
Gulpen zagen
we in de tuin
van kasteel
Neubourg de
pimpernoot
groeien.
Bij
het
openpeuteren
van de blazen
komen de zaden (noten) in zicht. Vroeger
gebruikten de paters deze zaden om er
een rozenkrans (paternoster) van de
rijgen. Hieraan dankt de struik zijn naam:
paternosterbollekensboom.
Kort hierop kwamen
we bij een grote,
kunstig
geconstrueerde
forellentrap in de Gulp.
Hier
kunnen
de
forellen, tegen de
stroom in, hun weg al
springend vervolgen.
Even voorbij Gulpen bereikten we het punt waar de Gulp in de Geul
stroomt terwijl niet veel verder bij kasteel Cartils, ook de Eyserbeek zich
hierbij voegt. We liepen nu verder door het waterwingebied langs deze
fraaie beek, tot we weer bij de Eyserhof aankwamen.
’s Avonds hadden we Theo Verheij te gast. Hij verzorgde een veelzijdig
programma over o.a. Indonesië, de natuur in Nederland, Japanse
aquariuminrichting en hij gaf voorbeelden van perfecte fotografie.
Dinsdag een wandeling in België, waar we vanuit het Maasscentrum de
Wissen in Stokkem door de Maasvallei wandelden. We zagen hier op de
dijk een zeer rijke en gevarieerde flora met reseda, wouw, slangenkruid,
beemdkroon, zwarte toorts, ijzerhard en nog veel meer.

Een zeldzame verschijning is
de
klavervreter,
een
bremraap, die zich voedt met
de sappen van de klaver,
waarop hij parasiteert.

In de zandwanden
bij de afgraving bij
de Maas waren
oeverzwaluwen
druk in de weer hun jongen te voeren.
Een
opvallende
plant op dijken en
langs rivieroevers is
het bont kroonkruid
dat we ook langs de
Maas vonden. Hier
bezocht door twee
gevlekte
smalboktorren, die
het
erg
druk
hadden.
Na een zeer gevarieerde wandeling kwamen we weer bij het
Maascentrum, vanwaar de bus ons naar Eys bracht.
’s Avonds trakteerde Robbert Zuijdam ons op fraaie beelden van juffers
en libellen en maakte hij ons een stuk wijzer over deze leuke insecten.
Woensdag met de bus naar
het stadje Heimbach in de
Eifel voor een wandeling die
ons omhoog voerde langs
hoge leisteenhellingen met
aan de andere kant uitzicht
op de Rursee.
Vanaf het hoogste punt hadden we een mooi uitzicht op Mariawald abdij.

Onderweg
was van
alles te zien,
zoals deze
witte reus of
ivoorzweefvlieg,
een echt
reusachtige
zweefvlieg,
die zich
tegoed deed
aan de
nectar van
een
braambloem.

We zagen ook deze dubbelloofvaren,
die zijn naam dankt aan het feit dat hij
zowel steriele– als fertiele bladeren
heeft, waarop de sporen zitten. Beide
bladsoorten zijn op de foto te zien.
We daalden af naar de abdij, waar we
pauzeerden. Daarna verder omlaag
langs een kruisweg en later een smalle
beek, om uiteindelijk weer in Heimbach
uit te komen. Na een bezoek aan het
stadje bracht de bus ons weer naar Eys.
’s Avonds liet Lotty Sonnenberg een
IVN-presentatie zien met duidelijke
beelden over vleermuizen, waarvan er veel soorten in Limburg
voorkomen. Toen het donker werd maakten we een wandeling naar de
Piepert waar we veel vleermuizen zagen en via de batdetector ook konden
horen. De weg terug door het bos leverde een sprookjesachtig tafereel op
door de vele vuurvliegjes.
Donderdag, alweer de laatste dag van de week, maakten we vanuit Eys
een rondwandeling, die gekenmerkt werd door de mooie uitzichten. Het
was een heel warme dag, wat het pad omhoog soms wel zwaar maakte,
maar iedereen is uiteindelijk toch goed thuisgekomen.

Na de wandeling over de Kruisberg kwamen we bij Baneheide aan waar
het geplande restaurant helaas gesloten was. Iedereen was dan ook heel
blij, toen op de parkeerplaats bleek dat Wim Tas daar stond met
koffiekannen en bekertjes.

Hierna doken we de Platte Bosschen in. Het was hier behoorlijk vochtig
en er stonden grote plassen. Er hing een speciale sfeer.
Na Nijswiller ging het weer de Kruisberg op en hadden we een mooi
uitzicht over het graftenlandschap. Na Wahlwiller ging het door een grub
en nogmaals omhoog. Nu hadden we een prachtig uitzicht op ons
eindpunt Eys.

’s Avonds werd begonnen met de gebruikelijke fotowedstrijd,
georganiseerd door John Bakker. Die wedstrijd werd gevolgd door een
bedankje (met presentjes) van de commissieleden voor deelnemers die
zich in die week verdienstelijk hadden gemaakt met hulp in de vorm van
o.a. vervoer, boodschappen, keukenhulp, afwas, tafeldekken, bardienst,
stofzuigen enz. Tevens werd de uitslag van de Paddenstoelenquiz bekend
gemaakt. De deelnemers bedankten de commissieleden voor de
organisatie en de uitvoering van de 62e NSW met presentjes. De avond
werd besloten met een gezellig samenzijn met voordrachten van de
deelnemers Annie Zeitsen, Plony Heije, Robbert Zuijdam en André de
Graeff.
We kunnen weer terugblikken op een heel geslaagde en gezellige week.

