
Terugblik Natuurstudieweek 2018 in Eys 
Tekst en foto’s: Lotty Sonnenberg 
 
De 64e natuurweek had een aangename temperatuur, waarbij we nauwelijks 
regen zagen en de sfeer weer als vanouds uitstekend was. We mogen wel 
zeggen dat de week gekenmerkt werd door de vele vlinders die we zagen, 
waarbij zelfs enkele heel bijzondere exemplaren. 
Op 15 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 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 de deelnemers van harte welkom. 
Het waren er dit jaar 37, waarvan drie voor de eerste keer kwamen. John 
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, 
die dit jaar dankzij Jaap Honingh zelfs geheel in kleur was uitgevoerd. Hierin 
stond de route per dag ingetekend en werden wat wetenswaardigheden over 
de omgeving vermeld. Iedereen kon zo de volgende dag goed voorbereid op 
pad. Het verdere avondprogramma werd verzorgd door Arjen Spiekstra die 
stereobeelden van de natuurweek van 2017 toonde, waarna Willebrord 
Dorresteijn ook met stereobeelden vertelde over zijn natuurreis in de 
Schwabische Alm. 
 
Zaterdag om negen uur vertrokken we voor onze eerste wandeling in de 

omgeving van Eys. 
 
Lopend langs de 
spoorbaan van de 
miljoenenlijn zagen we op 
een van de betonnen 
paaltjes die hier staan al 
snel een levendbarende 
hagedis, die zich aan het 
opwarmen was. Een leuk 
begin van de dag! 



Na de afdaling door een grub 
volgden we een gedeelte van de 
Selzerbeek, die hier al kronkelend 
door het landschap gaat.  
 
Dat we hier veel libellen en juffers 
waaronder de bosbeekjuffer met de 
mooie blauwe vleugels zagen 
vliegen, was niet verwonderlijk.  

Als we Mingersberg voorbij zijn 
en weer richting Eys gaan 
komen we weer diverse vlinders 
tegen waaronder het groot 
dikkopje, dat hier op de grote 
ratelaar zit. Dikkopjes zijn kleine 
compacte vlindertjes. Het groot 
dikkopje herken je aan de 
haakjes aan de voelsprieten. 
 
Na een afdaling komen we weer 
in Eys. 
 

’s Avonds liet Lotty Sonnenberg ons een door het Nederlands Genootschap 
voor Microscopie gemaakte film zien over het microleven in het ven De 
Bedelaar in het Leudal. Dit werd gevolgd door een heel mooi kort filmpje op 
microscopisch niveau over de ontwikkeling van een salamander-ei tot 
salamander. Dit filmpje werd gemaakt door Ben Geutskens.  
 
Zondag brachten we een bezoek aan het Leudal, waar we langs de 
Zelsterbeek en de Leubeek liepen.  
 
Bij de vroeger gekanaliseerde 
Leubeek zijn de oude meanders 
weer hersteld.  
 
Natuurlijk zagen 
we hier ook de 
phegeavlinder, 
die ook wel 
melkdrupje wordt 
genoemd.  



Natuurlijk waren er ook paddenstoelen.  

We zagen de zogenaamde blotebillenzwam of bloedweizwam, die eigenlijk 
geen paddenstoel is maar een slijmzwam. Op de foto zijn duidelijk de 
verschillende fasen te zien: de roze vegetatieve fase, de bruine en tenslotte 
de grijze sporenvormende reproductieve fase.  
 
De uit 1461 stammende St. Ursulamolen was een bezoekje meer dan waard. 
Hier wordt op waterkracht nog steeds zowel koren voor het meel, als lijnzaad 
voor olie gemalen.  
 
’s Avonds werd onze natuurkennis en vooral die van Zuid-Limburg, 
bijgespijkerd door middel van een gezellig quiz, in elkaar gezet door Ellen en 
John Bakker. 
 
Maandag gingen we naar de Eifel voor 
een prachtige wandeling door Kermeter, 
langs de Urft en de Rursee. 
 
Al gelijk in het begin van de wandeling 
deden we leuke ontdekkingen. We 
zagen het grote broertje van de kleine 
vos: de grote vos, een prachtige vlinder.  

 
Een tweede leuke vondst 
was de gele 
hommelroofvlieg, die met 
een malachietkever 
rondvloog. Het is een 
grote roofvlieg, die tot 24 
mm groot kan worden. 
 



Bij het uitkijkpunt bij 
de Urftsee zagen we 
op de muren de 
muurhagedis, die hier 
kiekeboe speelde met 
degenen die hem op 
de foto wilden zetten.  
 
De stuw bij de Urftsee 
was een bijzonder 
staaltje van techniek. 
 
 

 
Onderweg hadden we regelmatig een prachtig gezicht op de Urft. 
 
De wandeling eindigde in Rurberg aan de Rursee, waarna de bus ons weer 
naar Eys bracht. 
 
Robbert Zuijdam vertelde ons ’s avonds veel wetenswaardigheden over 
paddenstoelen, waarbij hij ons mooie beelden liet zien. 
 
Dinsdag maakten we een rondwandeling 
vanuit Eys, waarbij we door Piepert, Fromberg, 
Wijlre, Stokhem, Beertsenhoven, Gulpen en 
Cartils kwamen. 
Boven op de Piepert genoten we natuurlijk van 
het uitzicht en van de ons omringende 
bijzondere planten en bloemen.   
 
We ontdekten er weer meerdere exemplaren 
van het hondskruid, een fraaie orchidee. 
 
 



Op de orchideeënweitjes bij Stokhem 
bloeiden ook weer vele orchideeën, zoals de 
welriekende nachtorchis, waarvan hier een 
bloem.  
 

Via Beertsenhoven kwamen we bij Gulpen, 
waarna we de Gulp een eind volgden om later 
bij de Eyserbeek te komen.  
 
Hier kwamen we de vlinder van de 
wilgenhoutrups tegen, een flink dier van wel 8 
cm.  

Veel bekender is de enorme 
bruine/roze rups van deze 
vlinder, die vaak wordt 
gezien. Hij leeft meerdere 
jaren in het hout van 
loofbomen en vooral van de 
wilg. 
 

’s Avonds nam Ans Kruijver ons mee naar Nepal, waar zij samen met Irene 
Vink-Kruijver een boeiende rondreis had gemaakt. Het waren heel bijzondere 
beelden.  
 
Woensdag maakten we vanuit Comblain-au-Pont een panoramawandeling 
langs de Ourthe.  



Ook deze dag was weer erg vlinderrijk. Gelijk bij het begin werden we al 
verrast door de zeldzame grote weerschijnvlinder, die waarschijnlijk door 
iedereen is gezien.  

Even later zagen we een vlinder die ook 
niet vaak gezien wordt, maar heel mooi 
is: het groot avondrood. 
 
Langs de Ourthe waren meerdere niet 
alledaagse planten te zien, er viel 
genoeg te bekijken. 
 
Via een klimmend pad kwamen we 
boven en liepen later over de hoogvlakte, 
waar we konden genieten van het 
uitzicht. 
 

 
Later toen we beneden weer langs de 
Ourthe naar het eindpunt van onze 
wandeling liepen, zagen we meerdere 
libellen.  
 
Een niet vaak voorkomende soort is de 
kleine tanglibel, hij heeft een fraaie 
tekening en hoort bij de rombouten.  
 
André de Graaf hield het ’s avonds ook bij de kleine diertjes en liet ons 
genieten van allerlei bijzondere waterdiertjes. 
 
Donderdag maakten we een rondwandeling door de Eijsder Beemden, dit 
langgerekte natuurgebied langs de Maas heeft een zeer afwisselende 
plantengroei en een rijk insectenleven, terwijl je er ook je hart kunt ophalen 
aan de vele vogelsoorten. 



Een kudde konikpaarden 
graasde er langs de kant van 
het water. 
 
Langs de oevers ook veel 
vochtminnende planten zoals 
de moerasandoorn, waarvan 
de bloemen niet onderdoen 
voor die van een orchidee. 
 
’s Avonds de bonte avond met de tradionele fotowedstrijd gepresenteerd 
door Ber Onderwater. De prijswinnaars kregen een prijsje, net zoals de 
winnaar van de quiz. De programmaverzorgers en degenen die zich naast 
de werkgroepleden verdienstelijk hadden gemaakt werden bedacht met 
presentjes. Robbert Zuydam haalde de nieuwe deelnemers naar voren voor 
een beoordeling, die natuurlijk positief uitviel, waarna zij uitgenodigd werden 
volgend jaar vooral toch weer te komen. Ook de   werkgroepleden werden 
door de deelnemers bedankt met een fles wijn en een envelop met inhoud 
om het voorlopen volgend jaar te veraangenamen.  
 
De volgende morgen werden traiteur Ruud Mertens en zijn vrouw Angelique 
bedankt voor hun inspanningen en verwennerij, wat dit jaar alweer voor de 
11e keer was. Zij werden bedankt met een herinneringsfoto, waarop van 
iedereen een persoonlijke boodschap. 
 
We kijken weer terug op een heel gezellige en geslaagde week. 
 
 


