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Beste natuurliefhebber, 
 
We gaan dit jaar voor de 62e keer met aquarium- terrarium- en andere natuurliefhebbers, in 
familiaire sfeer op stap in het prachtige heuvellandschap van Zuid-Limburg en omstreken, om 
te genieten van de natuur. We mijden brede wegen zoveel mogelijk en lopen over 
wandelpaden door landerijen en bossen. 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 en na afloop van de wandeling is er weer de mogelijkheid 
ervaringen met andere liefhebbers uit te wisselen of te bespreken. Ook is er literatuur aanwezig 
om iets uit te zoeken.  
 
Programma  
We hebben een leuk programma samengesteld met dit jaar zelfs 3 buitenlandse tochten 
waarvan er twee in een geheel nieuwe omgeving zijn. Daarnaast gaan we ook weer naar 
bekende gebieden, die zeker de moeite waard zijn. 
’s Morgens om 9 uur vertrekken we, te voet of met de bus en we zullen meestal rond 5 uur 
weer thuis zijn. U kunt rekenen op flinke, maar rustige wandeltochten van 8 tot 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 18 juni beginnen we de week gelijk met een buitenlandse tocht en gaan naar 
Plombière in België, waarvandaan we de Belgische Geul en een zijrivier, de Hohnbach volgen.  

Bij de Geul komen we langs plekjes, die graag bezocht 
worden door de waterspreeuw. 
 
Door de voormalige zinkindustrie in dit gebied zullen we 
kunnen genieten van de daardoor ontstane zinkflora en zeker 
zinkviooltjes tegenkomen.  
 
We eindigen bij het kasteel Eyneburg waar de bus ons weer 
ophaalt. 



 
Zondag 19 juni brengt de bus ons naar Valkenburg naar de kasteeltuin Oud-Valkenburg bij 
kasteel  Schaloen. Mogelijk brengen we een bezoek aan deze heemtuin, waarin ook een grote 
kruidentuin is, maar dit is nog niet helemaal zeker.  
Daarna wandelen we naar het Gerendal waar we natuurlijk de orchideeëntuin aandoen.  

 

Welriekende nachtorchis                                           Purperorchis 
 
Via Stokhem, Wijlre en Piepert komen we weer in Eys.    
 
Maandag 20 juni gaan we met de bus naar het natuurpark Kempen~Broek in België, waar we 
vanuit Dilsen-Stokkem een wandeling maken door de Maasvallei. 

 
We lopen eerst door binnendijks cultuurlandschap, maar komen daarna bij de buitendijkse 
ruige graslanden, grindbanken en het rivierbos. We zullen konikpaarden zien, veel vlinders, 
vogels bij de plas, maar ook de tekenen van de aanwezigheid van de bever zullen zeker 
opvallen. 
 
Dinsdag 21 juni weer met de bus, nu 
naar Slenaken, waarvandaan we de 
loop van de Gulp gaan volgen. Het 
belooft een mooie natuurrijke wandeling 
te worden. We komen door Pesaken, 
Waterop en Gulpen bij Cartils waar de 
Gulp in de Geul stroomt. Even verder 
voegt ook de Eyserbeek zich bij de Geul 
en gaan we hierlangs verder naar Eys.  
 
De Gulp in het voorjaar, omzoomd door 
bittere veldkers. 



Woensdag 22 juni een bustocht naar een nieuw gebied in de Duitse Eifel bij Heimbach. We 
wandelen hier op de bergwand langs de Rur en hebben een fraai uitzicht op de Rursee. Door 
het bos komen we langs een militair kerkhof met prachtig uitzicht naar de andere kant. Hier 
vlakbij is een oud trappistenklooster: Mariawald. 

Langs een pas gerestaureerde kruisweg komen we beneden in Heimbach aan. 
 
Donderdag 23 juni sluiten we de week af met een rondwandeling met diverse leuke 
elementen vanuit Eys. Achter Overeys langs, komen we via Baneheide bij het Platte Bosch 
met zeer afwisselende plantengroei.  

In het bos vinden we vast 
wel paddenstoelen. Let ook 
eens op de hele kleintjes. 
Van dit wimperzwammetje 
zie je de wimpertjes pas, als 
je heel dichtbij komt of een 
loep gebruikt. 
 
 
Na Nyswiller verder door 
weiden en stegelkens met 
een prachtig uitzicht op de 
Selzerbeek. Door de akkers 
komen we  weer in Eys. 
 

 
 
De avonden zijn gevuld met interessante dia- of beamerlezingen. Er is altijd eerst een korte 
introductie over de tocht van de volgende dag. Verder zullen we natuurlijk weer terugblikken 
naar het afgelopen jaar. Ellen en John verzorgen weer een leuke natuurquiz en we krijgen ook 
een natuurserie over Bosnië van Ans Kruijver.  
 
De gebruikelijke fotowedstrijd wordt georganiseerd door Ber Onderwater. We hebben dit jaar 
twee thema’s: 1. De leukste NSW foto en 2. De meest bijzondere NSW foto. Per thema 
kunnen twee foto’s worden ingezonden (dus totaal maximaal 4). Om mee te dingen moeten 
de foto’s uiterlijk 15 mei worden ingezonden naar: beronderwater@online.nl  
 
Reservering en kosten 
De kosten bedragen € 360,- voor de hele week. Bij dit bedrag is alles inbegrepen. We kunnen 
deze kosten laag houden mede doordat de deelnemers graag een handje meehelpen met de 
dagelijkse gang van zaken zoals tafeldekken en de afwas. 
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 € 115,-. 
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Als u zeker wilt zijn van deelname is het noodzakelijk u zo snel mogelijk aan te melden en het 
voorschot van € 180,-  te betalen omdat wij ook definitieve afspraken moeten maken met de 
Eyserhof. U wordt ingeschreven op volgorde van binnenkomst. Als het maximale aantal 
deelnemers is bereikt, krijgt u bericht van plaatsing op een wachtlijst. Mocht u zich later 
aanmelden dan komt u pas in aanmerking als er eventueel een plaats over is, of is 
vrijgekomen. 
Het restant van € 180,- (of € 295,- voor een 2-persoonskamer als u die voor u alleen wilt 
hebben) moet voor 31 maart 2016 zijn overgeschreven. 
Omdat wij de appartementen voor de hele week moeten huren, is bij inschrijving voor een 
gedeelte van de week, altijd de prijs voor de hele week verschuldigd min de kosten voor het 
eten op de dagen dat u er niet bent. Is er mede belangstelling door iemand anders voor deze 
dagen, dan zal na afloop van de week het bedrag voor deze dagen teruggestort worden. 
Informeert u even naar wat in uw geval de prijs wordt.  
U moet zelf zorgen voor een reis- of annuleringsverzekering, omdat wij bij annulering reeds 
gemaakte kosten altijd aan u zullen doorberekenen. 
 
Het verblijf in Eys 

De Eyserhof is een carréboerderij waar ook rundvee wordt gefokt.  
 
Aangezien de Eyserhof van plan is te gaan verbouwen, weten we nog niet precies hoe het er 
in juni uitziet. We hebben in ieder geval de beschikking over kleinere- en grotere 
appartementen met een gemeenschappelijke living. De meeste kamers zijn 2-persoons, maar 
er zijn ook enkele 4-persoonskamers.  Alle kamers hebben eenpersoons bedden voorzien van 
dekbed en kussen. Het beddengoed is bij de prijs inbegrepen. Voor handdoeken en 
keukendoeken in uw appartement moet u zelf zorgen, evenals voor eventueel koffie of thee 
en overige dingen die u in het appartement wilt gebruiken. 
 
We hebben de beschikking over een grote recreatieruimte met bar en keuken. Hier gebruiken 
we de maaltijd, wordt het avondprogramma verzorgd en kunnen we u voorzien van koffie, thee 
en een drankje. 
 
Ruud Meertens van Heuvellandcatering is ook dit jaar weer bereid de maaltijden voor ons te 
verzorgen. We ontbijten 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.  
 
U wordt vrijdag 17 juni na 3 uur ’s middags en voor 6 uur ’s avonds op de Eyserhof verwacht. 
U kunt parkeren op het parkeerterrein voor de boerderij.  
Reist u met openbaar vervoer, dan kunt u vanaf station Heerlen met bus 47 naar de Eyserhof 
komen (halte spoorbrug).  
Vanaf station Maastricht met de bus naar Gulpen en daar overstappen op bus 47. 
 
 



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 de Eyserhof en een 
deelnemerslijst met telefoonnummers en e-mailadressen om afspraken te kunnen maken voor 
eventueel gezamenlijk reizen.  
 
Een terugblik van vorige natuurstudieweken kunt u zien op www.daniorerio.nl onder het kopje 
Natuurstudieweek. 
 

Heeft u vragen of wilt u een aanmeldingsformulier? Mail gerust: l.sonnenberg@daniorerio.nl                
              
            

(De Limerick is bedacht door Loek v.d. Klugt en Lotty Sonnenberg. Tekening en kalligrafie: Lotty Sonnenberg.  
Tekening en limerick hebben betrekking op onze ontmoeting met putters tijdens de vorige Natuurweek) 
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