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Beste natuurliefhebber, 
 
We gaan dit jaar voor de 63e keer met aquarium-, terrarium- en andere natuurliefhebbers, in 
familiaire sfeer op stap in het prachtige landschap 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 of planten te determineren. 
 
Programma  
We hebben weer een gevarieerd programma samengesteld met leuke wandelingen, waarvan 
een in België, een in Duitsland en een in het Belgisch-Nederlandse grensgebied. We bezoeken 
ook nieuwe gebieden, komen in grotwoningen en rijden met de miljoenenlijn. 
’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. 
 
1. Grenswandeling bij Noorbeek. De bus brengt ons 
naar Noorbeek voor een rondwandeling via Schophem, 
’s-Gravenvoeren en Mheer en haalt ons in Noorbeek 
weer op.   
We komen door het landgoed Altenbroek met kasteel en 
lopen langs de Voer en de Noorbeek. Onderweg komen 
we veel wegkruizen tegen. 

 
 
 
                                             

      Bakhuisje in Noorbeek 
                                    



                                   
2. Eifel langs Belgenbach, Rur en Kluckbach. De wandeling start in Imgenbroich en brengt 
ons door een afwisselend landschap met mooie uitzichten en een zeer veelzijdige natuur. De 
vogelliefhebbers komen ook aan hun trekken, want er komen hier meerdere roofvogels met 
inbegrip van uilensoorten voor. Bij Perdsley worden we beloond met een fraai uitzicht over de 
bossen. Als bijzondere planten kunnen we zwartblauwe rapunzel, kleine pimpernel, trilgras en 
betonie tegenkomen. 
 

 
De Rur herbergt veel leven. In het zuurstofrijke water leven o.a. de larven van de steenvlieg. 
 
3. Mechelse Heide. Dit gebied, vlakbij Maasmechelen in België, biedt zeer veel diversiteit en 
combineert de uitgestrekte heide met hellingbossen, steilkanten en vennen. Centraal ligt een 
zand- en grindgroeve, waar de natuur zich al weer aan het uitbreiden is.  

 
We kunnen de vrij zeldzame rode 
dopheide zien, maar in de 
vochtigere gebieden ook 
moeraswespenorchis.  
 
De groene zandloopkever 
voelt zich op droog gebied 
thuis. Je ziet hem snel 
voor je uit lopen. 
 
Naast bijzondere planten, 
kunnen we ook minder 
vaak voorkomende 
vogels, libellen en vlinders 
tegenkomen. 



 
4. Brunsummerheide. Een wandeling vanaf Schinveld door drie verschillende 
natuurgebieden: Heringsbosch, Teverener Heide en Brunsummerheide.  

In de op Duits grondgebied gelegen Teverener Heide zijn door 
afgravingen mooie en toegankelijke vennen ontstaan met 
bijzondere plantengroei zoals rondbladige- en smalbladige 
zonnedauw en moeraswolfsklauw. 

 
Ook de amfibieën zijn rijk 
vertegenwoordigd, zoals de 
poelkikker, waarvan de 
mannetjes in de paartijd 
egaal geelgroen worden. 
 
 
 

5. Geulhemmergroeve en Geuldal.  
De wandeling begint in Geulhem, waar we 
eerst de grotwoningen en een ondergrondse 
schuilkerk bezoeken. In de grotwoningen 
woonden tot 1900 blokbrekers, die in de 
mergelgroeve werkten. 
 
Na de rondleiding in de groeve lopen we 
verder door het Geuldal waar weer veel 
maretakken zijn te zien. Daarna naar 
Valkenburg en door de Sibbergrubbe naar het 
hoger gelegen Biebosch met bijzondere 
planten.  
Langs Oud-Valkenburg komen we in Schin op 
Geul, vanwaar we met de miljoenenlijn weer naar Eys gaan. 
 
6. Selzerbeek. Een rondwandeling vanuit Eys, waarbij we een stuk langs de Selzerbeek lopen 
en langs Wahlwiller en Nijswiller komen. Daarna via Baneheide en Mingersberg weer naar 
Eys. De Selzerbeek is een smalle beek die vlak over de grens in Duitsland ontspringt en even 
voorbij Partij in de Geul uitmondt. Het is een wandeling door landerijen en met veel mooie 
uitzichten. 



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 quiz. 
 
De gebruikelijke fotowedstrijd wordt georganiseerd door Ber Onderwater. We hebben dit jaar 
twee thema’s: 1. Vakantie in de natuur en 2. Natuur in de vakantie. Per thema kunnen twee 
foto’s worden ingezonden (dus totaal maximaal 4). Om mee te dingen moeten de foto’s uiterlijk 
31 mei worden ingezonden naar: beronderwater@online.nl  
 
Reservering en kosten 
De kosten bedragen € 367,50 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 € 120,-. 
 
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 per 1 januari 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 € 187,50 (of € 307,50 voor een 2-persoonskamer als u die voor u alleen wilt 
hebben) moet voor 31 maart 2017 zijn overgeschreven. 
Omdat wij de appartementen voor de hele week moeten betalen, 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. 

Uitzicht op Eys, met links de Eyserhof 
 
Het verblijf in Eys 
De Eyserhof is een carréboerderij waar ook rundvee wordt gefokt. 
Het gastengedeelte is pas helemaal verbouwd. Wij hebben de beschikking over appartement 
De Hoeve met een gemeenschappelijke living en een grote ruimte voor de gezamenlijke 
maaltijden en het avondprogramma. De kamers zijn voor 2 personen, maar er zijn ook 2 4-
persoonskamers. Alle kamers hebben eenpersoonsbedden voorzien van dekbed en kussen 
en eigen sanitair. Het beddengoed is bij de prijs inbegrepen. Voor handdoeken en 
keukendoeken moet u zelf zorgen, evenals voor eventueel koffie of thee en overige dingen die 
u in het appartement wilt gebruiken. 
 
Ruud Meertens van Heuvellandcatering verzorgt de maaltijden voor ons. 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.  

mailto:beronderwater@online.nl


U wordt vrijdag 16 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.  
 
Het inschrijfformulier vindt u onder de volgende link:  https://goo.gl/forms/zFSKBYc3pPy8cK2s1 

Een terugblik van vorige natuurstudieweken kunt u zien op www.daniorerio.nl onder het 

kopje Natuurstudieweek. 

 

Heeft u nog vragen? Mail gerust: l.sonnenberg@daniorerio.nl                
              
            

(De Limerick heeft betrekking op onze ontmoeting met de wielewaal tijdens de vorige Natuurweek. Tekening en 
kalligrafie: Lotty Sonnenberg.) 
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