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Beste natuurliefhebber, 
 
Veel aquarium- en terrariumliefhebbers zijn ook natuurliefhebbers. Daarom organiseert de 
Commissie Natuurstudieweken van de Nederlandse Bond Aqua Terra al jarenlang een 
natuurweek. We wandelen in het prachtige landschap van Zuid-Limburg en omgeving en 
verkennen daarbij de natuur. Hierbij komt iedere natuurliefhebber aan zijn of haar trekken, of 
dit nu op vogel-, planten-, insecten- of ander gebied is, of om alleen maar van de natuur te 
genieten. Onderweg of na afloop van de wandeling is er altijd de mogelijkheid ervaringen 
met andere liefhebbers uit te wisselen of te bespreken. Ook is er literatuur aanwezig om iets 
op te zoeken. Onze thuisbasis zal weer Landsrade zijn, waar we verblijven in een fraai, 
midden in de natuur gelegen vakantiecomplex, met veel ruimte en een mooi uitzicht.  
 
Programma  
We zullen naast bekende, ook nieuwe gebieden bezoeken. ’s Morgens om 9 uur vertrekken 
we en we zullen meestal rond 5 uur weer thuis zijn. U kunt rekenen op flinke, maar rustige 
wandeltochten van ongeveer 15 km met voldoende tijd om te kijken, te fotograferen en even 
uit te rusten. Bij sommige tochten is het mogelijk eerder af te haken. 
 
Zaterdag 15 juni gaan we met de bus naar Remersdaal voor een wandeling door de 
Voerstreek in België, waarbij we langs de dorpen St. Pieters-Voeren en St. Martens-Voeren 
komen.  

Het dorpsbeeld van St.Martens-Voeren wordt gedomineerd door de 23 meter hoge 
spoorbrug 
 
Via Noorbeek, Terlinden, en Beutenaken komen we weer in Landsrade. Het landschap is 
afwisselend en we komen door veelbelovend natuurterrein met een zeer diverse 
plantengroei. 



 
 
Zondag 16 juni maken we een 
rondwandeling vanuit Landsrade.  
We gaan door het bos naar Eperheide en 
langs Plaat naar de Heimansgroeve en de 
Cottessergroeve. Via Buitenlust, Wingberg, 
Epen en Schweiberg komen we weer in 
Landsrade terug. We lopen geruime tijd 
langs de Geul en hopen er het Zinkviooltje 
te zien. 
 

Zinkviooltjes 
 
Maandag 17 juni brengt de bus ons naar de 
Putberg met interessante flora. Er is ook een 
oude groeve en een gerestaureerde kalkoven. 
Hiervandaan wandelen we terug naar 
Landsrade via Huls, Bosschenhuizen, 
Baneheide, Hilleshagen, Mechelen en het 
Schweibergerbosch.  
 
Onderweg zien we, behalve interessante 
planten ook vast weer leuke insecten of 
spinnen, zoals deze Wolfspin met eicocon. 

 
 
Dinsdag 18 juni gaan we 
met de bus naar St. 
Geertruid, vanwaar we een 
wandeling door en langs 
fraaie bossen maken. We 
gaan door het Eijsderbosch, 
het Savelsbos met een oude 
vuursteenmijn, over de 
Trichterberg met 
kalksteengroeve en ten slotte 
over de Riesenberg naar 
Cadier en Keer, waar we de 
streekbus richting Landsrade 
nemen. 
 
Stralend knoopkruid met 
Akkerhommel 

 



Woensdag 19 juni De bus brengt ons vandaag naar Hockai, waar we een avontuurlijke 
natuurtocht maken door de Belgische Hoge Venen. We lopen door veengebied, soms over 
vlonders, maar ook langs dennenbossen met als hoogtepunt de 6 eeuwenoude beuken.  

Twee van de zes beuken 
 
Donderdag 20 juni gaan we met de bus naar Kanne voor een wandeling over de St. 
Pietersberg. We bekijken de typische flora en komen ook langs de pas door 
Natuurmonumenten gerealiseerde ‘Kiekoet’, een Vogeluitkijkplek met uitzicht op de 
Oehoevallei. Er vliegen hier ook talrijke vlinders, zoals het zeldzaam voorkomende Boswitje. 
We eindigen de wandeling bij Maastricht, waar ieder zijn eigen weg kan zoeken om later met 
streekvervoer weer naar Landsrade te gaan. 

Uitzicht over de Oehoevallei 
 
 



 
De avonden zijn gevuld met interessante dia- of beamerlezingen. We zullen natuurlijk weer 
terugblikken naar het afgelopen jaar en we nemen een kijkje in Ecuador. We hebben een 
lezing over de vuursteenmijnen in Limburg, waarbij ook veel stenen en prehistorische 
werktuigen zijn te bekijken. Ellen en John zetten weer een leuke natuurquiz in elkaar. 
 
De gebruikelijke fotowedstrijd wordt dit jaar gehouden in de categorieën Dier en Plant.  
U kunt hiervoor maximaal 3 digitale foto’s insturen naar loekvanderklugt@gmail.com , onder 
vermelding van de categorie. Dit kan uiterlijk tot zondag 2 juni 2013. 
 
Reservering en kosten 
De kosten bedragen € 340,- voor de hele week. Bij dit bedrag is alles inbegrepen. 
Indien het aantal deelnemers en de beschikbare ruimte het toelaat, is er ook de mogelijkheid 
tot huren van een 2-persoonskamer voor 1 persoon. Hiervoor is dan voor de hele week een 
toeslag verschuldigd van € 112,-. 
Wij vragen u zich zo spoedig mogelijk aan te melden, zodat wij definitieve afspraken kunnen 
maken met Landsrade. Bij te late aanmelding kunnen we namelijk geen voorkeur voor 
bepaalde huisjes meer aangeven. U bent verzekerd van inschrijving als het voorschot van € 
170,- is betaald. U wordt ingeschreven op volgorde van binnenkomst. Als het maximale 
aantal deelnemers is bereikt, krijgt u bericht van plaatsing op een wachtlijst.  
Het restant van € 170,- (of € 282,- voor een 2-persoonskamer als u die voor u alleen wilt 
hebben) moet voor 31 maart 2013 zijn overgeschreven.  
U moet zelf zorgen voor een reis- of annuleringsverzekering.  
Omdat wij de huisjes voor de hele week moeten huren, is een weekend- of midweekverblijf 
alleen mogelijk bij medebelangstelling voor het andere deel, of indien u de huur voor de 
andere dagen ook betaalt. U kunt hiernaar altijd informeren. 
 
Het verblijf in Landsrade 
Wij hebben een optie op de vrijstaande bungalows. Dit houdt in, luxe woningen voor 6 
personen. Elke kamer heeft 2 eenpersoonsbedden, voorzien van dekbed en kussen. Het 
beddengoed is bij de prijs inbegrepen. Verder is er in elke kamer een wastafel. Elk huis is 
bovendien voorzien van een toilet en een aparte badkamer met douche. Voor handdoeken 
en keukendoeken in uw huisje moet u zelf zorgen, evenals voor eventueel koffie of thee en 
overige dingen die u in uw huisje wilt gebruiken. 
Ruud Meertens van Heuvellandcatering is ook dit jaar weer bereid de maaltijden voor ons te 
verzorgen. Deze worden weer opgediend in de bovenzaal van het complex. Hier ontbijten we 
om 8 uur en maken dan gelijk een lunchpakket voor onderweg klaar. ’s Avonds kunnen we 
weer van een lekker 3-gangenmenu genieten. Ook dit is bij de prijs inbegrepen. We hebben 
hier de beschikking over een bar om een drankje te kopen. In deze ruimte worden ook de 
avondprogramma’s verzorgd. 
U wordt vrijdag 14 juni na 3 uur ’s middags en voor 6 uur ’s avonds in Landsrade verwacht. 
Reist u met openbaar vervoer, dan kunnen wij u bij de bushalte van Heijenrath komen 
ophalen. 
Zorg voor goede waterdichte, ingelopen wandelschoenen of laarzen en gemakkelijk mee te 
nemen regenkleding of een paraplu. Korte tijd voor de natuurweek ontvangt u nadere 
mededelingen, programma-aanvullingen, routebeschrijving naar Landsrade en een 
deelnemerslijst met telefoonnummers en e-mailadressen om afspraken te kunnen maken 
voor eventueel gezamenlijk reizen.  
 

Een terugblik van voorgaande natuurweken kunt u vinden op: www.daniorerio.nl  
 

Heeft u vragen of wilt u een aanmeldingsformulier?  
Mail dan naar:   l.sonnenberg@daniorerio.nl  
 
        
(Limerick, tekening en kalligrafie: Lotty Sonnenberg. Tekening en limerick hebben betrekking op onze ontmoeting met de 
levendbarende hagedis tijdens de vorige Natuurweek) 
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