Terugblik Natuurstudieweek 2017 in Eys
Tekst en foto’s: Lotty Sonnenberg
De 63e natuurweek, met meerdere dagen waarbij de temperatuur ruim boven
de 30 graden kwam, gaat de geschiedenis in als een van de warmste die we
tot nu toe hebben gehad.
Op 16 juni druppelden in de loop van de middag de deelnemers binnen en
zij vonden al gauw hun plekje in ’t Bakkes of De Hoeve.
Er werden weer oude bekenden gezien en iedereen kon weer gezellig
bijpraten en kennis maken met de vijf nieuwe deelnemers.
Al snel was het tijd voor het door Heuvelland Catering verzorgde avondeten,
waarvan we weer konden genieten in de royale groepsruimte. Na de
gezamenlijke afwas heette John Bakker ’s avonds de 38 deelnemers van
harte welkom en 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 natuurweek van 2016. Hierna vertoonde hij
ook nog een 3D presentatie over 4 jaar natuurvakanties in Zwitserland.
Zaterdag wachtte de bus ons om 9 uur op voor de eerste wandeling van de
week. Hij bracht ons naar Noorbeek, waar we startten.

We kwamen al snel bij de Voer, een beek met helder water, waar de
vlottende waterranonkel nu bloeide met tere witte bloempjes. Deze
waterplant is familie van de boterbloem.

Natuurgebied Altenbroek is genoemd naar het 14e-eeuwse kasteel
Altembrouck, dat nu als hotel dienst doet. Er wordt hier hard gewerkt aan het
herstel van de natuur, waardoor steeds meer zeldzame dieren en planten
zich er thuis voelen.
Onderweg waren er veel insecten,
waaronder vlinders zoals het
Koevinkje dat we regelmatig zagen.
De prachtig gekleurde streep- of
pyamawantsen vermaakten zich
overigens ook prima.

Dat er nog heel wat te
vertellen en te leren valt over
het Limburgse landschap,
merkten we bij de gezellige
quiz die Ellen en John
Bakker ons die avond
voorschotelden.
Zondag stond er een dag in de Eifel op het programma, waar we langs de
Belgenbach, de Kluckbach en de Rur liepen.

De ruige Eifelnatuur liet mooie vergezichten zien, zoals hier bij Perds Ley.

Het leuke is dat je
hier
vlinders
tegenkomt die in
Nederland niet meer
zijn te vinden, zoals
deze purperstreepparelmoervlinder.

Ook wat de vogels betreft kwamen we aan onze trekken, we zagen zowel de
rode wouw, als wespendief.

Langs de Rur werden de ijsvogel, grote gele kwikstaart en een jonge
waterspreeuw gespot.
’s Avonds liet Piet Muller een Franse film zien waarin het insectenleven op
bijzondere manier in beeld werd gebracht.

Maandag bracht de bus ons naar Maasmechelen in België, waar we een
wandeling maakten door het Nationaal Park Hoge Kempen. We kwamen
door het bos bij een grotendeels verland ven. Daarna bereikten we via een
steile klim het uitzichtpunt op het hoogterras van het plateau, dat een weids
uitzicht bood.

De route ging verder langs een grote waterplas, die ontstaan is in een
voormalige grind- en zandgroeve.
Aan de andere kant van
de groeve ging de route
door het kerngebied van
het Nationaal park met
heidelandschap.
Naast stekelbrem groeide
hier op de zanderige
grond het zandblauwtje
(links),
dat
tot
de
klokjefamilie behoort en
het hazenpootje (rechts),
een klaversoort.
Lotty Sonnenberg liet ’s
avonds
een
korte
presentatie zien over
vleermuizen, waarna het
op deze zeer warme dag
goed toeven was op het
terras.
Bij invallende duisternis nam Lotty ons mee voor een avondwandeling naar
de Piepert om met een batdetector vleermuizen te ontdekken. Op de
terugweg waanden we ons in een sprookje tussen de ontelbare vuurvliegjes
die ons in het bos omringden.

Dinsdag begon de wandeling bij Schinveld, waar we eerst door het
Heringsbosch liepen. We kwamen al snel bij vijvers, waar het wemelde van
de libellen en juffers. De grote keizerlibel zette er haar eitjes af in het water.
We werden even later verrast
door de vele vlinders,
waarvan
de
kleine
ijsvogelvlinder
meerdere
keren
langskwam
en
waarschijnlijk
wel
door
iedereen is gezien.
We kwamen in het Duitse
Naturschutzgebiet Teverener
Heide
waar
we
langs
meerdere vennen liepen.

Hier paarden de koraaljuffers, een zuidelijke soort die
de laatste jaren langzaam in ons land terrein aan het
winnen is.
Hier
vlakbij
bloeide het echt
duizendguldenkruid, dat tot de
gentiaan-familie
behoort.
De
naam ontstond
als waardering
voor de
geneeskrachtige
werking.
Via de golfbaan kwamen we op de Brunsummerheide
met een totaal andere vegetatie. Uiteindelijk bereikten we het
bezoekerscentrum waar nog wat gedronken kon worden voor we weer naar
Eys vertrokken.
Na het bespreken van de tocht voor de volgende dag hebben we de verdere
avond in verband met de warmte, weer gezellig doorgebracht op het terras.

Woensdag stond in het teken van het Geuldal. We brachten eerst een
bezoek aan de Geulhemmergroeve, waar we een rondleiding kregen.
De groeve was vroeger het werkterrein van de blokbrekers, die hier
mergelblokken uitzaagden.
In de groeve werden
ook
woningen
gemaakt, waar de
blokbrekers woonden.
Ze werden tot 1900
bewoond, waarvoor
een huur betaald werd
van 4 cent per maand.
Er
is
ook
een
ondergrondse
schuilkerk en er zijn
veel op de muren
getekende kopieën van bekende schilderijen te bewonderen.
Toen we vanuit de koele grot weer buitenkwamen, kwam de warmte ons als
een muur tegemoet.
De wandeling ging langs de Geul, die ons door de aanblik alleen al verkoelde.
Dat er ook vissen zijn die van de zon
houden bewees deze grote karper
die er niet genoeg van kreeg en
heerlijk tussen de myriophyllum lag
te genieten.

De wandeling ging verder door Valkenburg tot
bij kasteel Schaloen, waar we verrast werden
door een vliegshow van een zwarte wouw.
De avond, die we weer genoeglijk doorbrachten op het terras werd afgesloten
met nogmaals een schemerwandeling naar vleermuizen en vuurvliegjes.

Donderdag, de laatste, maar
ook heetste dag, werd besloten
de tocht met ongeveer de helft in
te korten. Dit hield in dat we niet
langs de Selzerbeek kwamen.
De wandeling ging bij Eys
omhoog richting Mingersberg.
Hier hebben we geruime tijd
lekker op het terras van de
Bernardushoeve gezeten.
We konden genieten van wat lekkers en het fraaie uitzicht.

De terugweg ging langs Trintelen naar Overeys, waar we achter de tuinen
naar Eys liepen.
’s Avonds een bonte avond met de fotowedstrijd gepresenteerd door Ber
Onderwater. De prijswinnaars kregen een prijsje, net zoals de winnaar van
de quiz. Het programma werd vervolgd met bedankjes en presentjes van de
commissie voor de verzorgers van de avondprogramma’s en voor diegenen
die zich weer op allerlei terrein verdienstelijk hadden gemaakt. Een extra
compliment voor John Bakker, die de routes op voortreffelijke wijze had
gestickerd en voor Wim Tas, die weer van alles achter de schermen regelde,
gestrande wandelaars ophaalde en thuisblijvers mee uit nam. Hierna werden
de nieuwe deelnemers op ludieke wijze beoordeeld door Robbert Zuydam,
waarna met luid applaus werd besloten dat ze ook volgend jaar weer van
harte welkom waren.
Hierna bedankten de deelnemers de commissie met een fles wijn en een fors
presentje om het voorlopen van volgend jaar weer te veraangenamen.
Traiteur Ruud Mertens werd de volgende ochtend bedankt voor 10 jaar
goede zorgen met een diamanten oorkonde.
We kunnen weer terugblikken op een gezellige en geslaagde week.

