
Terugblik Natuurstudieweek 2022 in Eys 
Tekst en foto’s: Lotty Sonnenberg 
 
Wat hadden we er naar uitgekeken, de 66e natuurweek! Twee jaar er op 
gehoopt, maar niet gelukt en nu na drie jaar zagen we elkaar weer. De 
blijdschap was groot. Toch zou ook deze week anders verlopen dan we 
hadden gedacht.  
 
Op 17 juni druppelden in de loop van de middag de deelnemers binnen en 
werden de koffers en tassen naar de kamers in ’t Bakkes of De Hoeve 
gebracht. Er viel weer heel wat bij te praten en het weerzien was geweldig. 
Om zes uur zochten we de eetzaal op voor onze eerste gezamenlijke 
maaltijd. De catering was dit jaar in handen van Maurice Kikken, die dit deed 
in de vorm van een smakelijk buffet. Na de afwas heette Ber Onderwater de 
32 deelnemers van harte welkom. Na wat huishoudelijke mededelingen nam 
John Bakker 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 een door Lotty Sonnenberg samengestelde krant gekregen, 
met voor elke dag een kaart van de route en wat wetenswaardigheden over 
de wandeling. Iedereen kon zo de volgende dag goed voorbereid op pad. 
Het verdere avondprogramma werd verzorgd door Arjen Spiekstra met 
stereobeelden van voorgaande natuurweken. 
 
Zaterdag  wandelden we langs de Geul en door de prachtige omgeving.  

We genoten we weer met volle teugen van het prachtige Limburgse 
landschap, hier afdalend naar de Volmolen. 



 
Langs ons pad groeiden over een behoorlijke  
afstand reuzenpaardenstaarten, een  
bijzondere plant, die nog uit de prehistorie stamt.  
 
Door het Vijlener- en Elzetterbosch gingen we richting Wahlwiller, waarna we 
over de hoogvlakte Eys weer bereikten. 
 
’s Avonds namen Ans Kruijver en Irene Vink ons mee met hun fantastische 
reis door Nepal. We hebben er echt van genoten. 
 
Zondag ging onze wandeling 
door het natuurgebied Zig, dat 
deel uitmaakt van het grenspark 
Kempen-Broek. Het waterrijke 
gebied liet ons veel verschillende 
libellen zien en zelfs de zeldzame 
gaffelwaterjuffer werd ontdekt.  
 
Dit plaatje van parende 
azuurwaterjuffers is bijzonder 
want de buik van het vrouwtje zit 
vol met mijten, die waarschijnlijk 
na het eitjes afzetten vanuit het 
water zijn meegelift. 



Andere insecten waren ook ruim vertegenwoordigd.  
 

Op de bladeren van het 
boerenwormkruid 

ontdekten we deze 
luizen, die bij 
aanraking rode vlekken 
op je handen 
achterlieten. Het is de 
lakrode luis, die alleen 
op boerenwormkruid 
voorkomt. 
 

 
Een kolibrievlinder zat te rusten en liet zich 
uitgebreid bewonderen. Dit komt niet vaak 
voor, want doorgaans zie je ze alleen 
voorbijschieten, of nectardrinkend voor 
een bloem hangen.  
Je vraagt je dan al snel af wat je nu 
eigenlijk ziet, want het gedrag lijkt werkelijk 
heel sterk op dat van een kolibrie.  

 
De schitterend aangelegde 
theetuin Silver Palm bood ons 
een aangename onderbreking 
met bijzondere verse 
kruidenthee of lekker Belgisch 
Bier.  
 
 

’s Avonds vermaakten Ellen en John Bakker ons met een zeer geslaagde en 
knap in elkaar gezette natuurquiz, waar we de op cryptische wijze verborgen 
namen van geelbloeiende planten uit Limburg moesten ontdekken. 
 



Maandag begon de wandeling in de IVN-tuin Elsloo.  
 

De bij het kasteel gelegen 
tuin zag er zeer verzorgd uit. 
We werden rondgeleid door 
een gids, die hier al heel veel 
jaren werkte als vrijwilliger. 
Er viel veel te bewonderen, 

zoals de mooie rotstuin, waar 
bijzondere planten groeiden, en 
waar ook diverse muurvarens 
tussen de stenen waren te 
vinden..  
 
Hierna ging de wandeling verder 
door het Bunderbronnetjesbos, een hellingbos, met vele stroompjes.  

 
 
Op de natte 
muren bij de 
tunnel groeide 
kegelmos, 
waartussen een 
miljoenpoot 
liep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via een andere route liepen we  terug richting kasteel. 



Bij het kasteel liep een pad naar boven, dit bracht je op een schitterende 
weide met veel bloemen en insecten. 
 

Gewone viltbij op 
boerenwormkruid. 
 

 
 
 
 
   Bruin zandoogje 

 
’s Avonds stond Lotty stil bij het jaar van de eikelmuis omdat we dinsdag een 
wandeling door zijn leefgebied, het Savelsbos, maakten.  
Andre van Stijn liet ons daarna genieten van prachtige beelden uit Costa 
Rica. 
 

Dinsdag begon de wandeling in St. 
Geertruid, vanwaar we het Savelsbos 
verkenden.   
 
Langs de kant van de weg zagen we 
bonte wikke, een plant die veel op 
vogelwikke lijkt, maar net wat anders is. 
 



We kwamen langs de 5000 jaar oude vuursteenmijn, waar momenteel 
restauratiewerkzaamheden plaats vinden. Lotty had het geluk door een van 
de werkers uitgenodigd te worden wat foto’s te maken binnen in de mijn. 

 
De gangen zijn opnieuw 
afgewerkt en van vensters 
voorzien, waardoor je een blik 
kunt werpen op de werkelijke 
mijn, waar Neanderthalers de 
vuursteen uithakten voor het 
maken van hun wapens en 
gebruiksvoorwerpen.  

 
 
Door de vensters kijkend 
zie je de grotten waar het 
vuursteen uitgehakt werd.  
 
De oude gangen zijn nu 
gestut met stalen steunen 
om instorten te voorkomen. 
 

 
 
We wandelden verder 
om de diepe 
Scheggelder grub heen 
en kwamen nog veel 
leuke planten en 
insecten tegen. 
 
 
 
 
Akkerhommel en 
snorvlieg op een distel. 
 

 



We bereiken de Trichterberggroeve. 
Vanaf deze mergelgroeve is het nog 
een klein stukje lopen is naar 
Gronsveld, waar onze wandeling 
eindigde.  
 
Hierna met de bus naar Eys. 
 
 
 
’s Avonds liet Lotty wat foto’s zien 
die in de vuursteenmijn gemaakt 
waren. 
Ruud van Rijswijk vertelde met 
mooie beelden over zijn reis naar de 
Galapagos eilanden. 
 
 

 
Woensdag bij het ontbijt viel het op dat enkele deelnemers zich niet lekker 
voelden en er veel werd gehoest. Besloten werd op Corona te testen. 
Helaas bleek dit bij het grootste deel van de deelnemers positief en er werd 
besloten de natuurweek af te breken. Het grootste deel van de mensen, 
waaronder de Commissie, ging naar huis. De overblijvers maakten die dag, 
onder leiding van Ton Zwartjens en met behulp van het navigatiesyteem van 
John, de geplande wandeling in de buurt van Eys. Arjen Spiekstra plakte de 
stickertjes. 
 
’s Avonds werd de NSW met een barbecue afgesloten. 
 
Hoewel het einde niet was zoals bedoeld, kunnen we toch zeggen dat we, al 
was het geen week, toch heel geslaagde dagen hebben gehad. 
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