
Terugblik Natuurstudieweek 2007 in Landsrade  
door Lotty Sonnenberg 
 
De alweer 53e editie van de Natuurstudieweek vond plaats in de week 
22-29 juni. Vrijdag rond drie uur kwamen de eerste deelnemers 
binnendruppelen en werden naar hun huisjes verwezen, waar ze zich 
konden installeren. Natuurlijk was het voor velen een hartelijk weerzien 
met medewandelaars en al spoedig waren de terrasjes bij de huisjes 
bezet en werd er weer heel wat bijgekletst. Om 6 uur verzamelden we in 
de eetzaal voor het diner, waarna om 8 uur het avondprogramma begon. 
De voorzitter van de NBAT de heer Theo Verheij, was helemaal uit 
Wapenveld gekomen om de week te openen en ons veel succes en 
genoegen toe te wensen, iets wat hij met enthousiasme deed en wat ons 
weer deed beseffen dat het ook om een NBAT-activiteit gaat. Algemeen 
coördinator Loek van der Klugt bood hij een prachtig Japans 
aquariumplantenboek aan als dank voor zijn vele activiteiten. (foto’s 
Th.Verweij) Hierna blikten wij terug op het voorgaande jaar aan de hand 
van digitale foto’s en dia’s van André de Graaf en Arjen Spiekstra. Na 
nog een glaasje aan de bar werden de bedden opgezocht. 
 
Zaterdag na het ontbijt om 9 uur verzamelden we bij de poort, waarna 
de bus ons naar kasteel Rijckholt bracht. Hier was vroeger de NSW 
gehuisvest. Hiervandaan wandelden we door het mooie Limburgse 
landschap terug naar Landsrade. In het zeer gevarieerde Savelsbos viel 
weer van alles te ontdekken, zoals b.v. mooie slijmzwammen die in een 

kort tijdsbestek verschillende 
stadia doorlopen en zich daarbij 
als een soort amoebe 
voortbewegen.  
Ook werden er Rosse woelmuizen 
gesignaleerd. ’s Avonds werd er 
heel wat afgelachen bij de door 
Hans Lenten en Willy Dorresteijn 
samengestelde plantenquiz, waar 
aan de hand van cryptische 
beeldgegevens in Limburg voor- 

Slijmzwam, hier zijn 2 fasen uit de ontwikkeling          komende plantensoorten benoemd 

zichtbaar              moesten worden. 
 

Die planten werden ook getoond en besproken. Doel van deze quiz was 
natuurlijk de deelnemers onderweg met (nog) meer interesse naar de 
wilde planten te laten kijken. En inderdaad: aan het eind van de week 
hadden we alle getoonde planten en nog veel meer soorten gevonden! 



Zondag bracht de bus ons voor een rondwandeling naar het Nationaal 
Park Hoge Kempen bij Maasmechelen in België. Aanvankelijk liepen we 
door heide en dennenbos. 
 
We vonden hier ook de Rode dopheide (Erica cinerea) die al in juni 
bloeit. Onder het dikke pak zand en 
grind van het Kempens Plateau 
bevindt zich een laag zeer zuiver 
kwartszand. Dit zand is van zeer 
goede kwaliteit en wordt op 
wereldniveau gebruikt voor de 
aanmaak van lenzen, Computer 
chips enz. Lopend over het 
zandpad viel ons oog op de vlug 
voor ons uit huppende groene 
zandkevers. 

      Nationaal Park Hoge Kempen 
 

Je moest snel zijn met 
fotograferen, want ze waren zo 
weer weg. Later kwamen we aan 
de voet van het Kempens Plateau 
bij het ven Onder de Berg, dat 
bijna volledig was begroeid met 
veenmossen. We speurden de 
grond af en vonden er o.a. 
Waternavel en Keine zonnedauw, 
een vleesetend plantje.   
 

Groene zandloopkever (Cicindela campestris)    
 

Nadat we op het panoramapunt de 
wijde omtrek bekeken hadden, bracht 
de bus ons weer naar Landsrade. Na 
het avondeten liet Ans Kruyver ons 
meegenieten van haar reis door 
Nepal, waar ze vele prachtige dia’s 
had gemaakt van zowel tempels als 
natuur.  
 

B
           Bij het Ven onder de Berg 

 

Maandag weer om 9 uur vertrokken we met de rugzak gevuld met 
lunchpakket, drinken, fotoapparatuur en regenkleding. Nu voor een 
rondwandeling vanuit Gulpen, waar we met eigen auto’s naar toe gingen. 



Via een stenige holle weg kwamen we op een pad waar we genoten van 
het Limburgs landschap.  
 
Natuurlijk was er vandaag weer 
gelegenheid om bij De Berghof van 
Limburgse vlaai en koffie te genieten, 
waarna we wandelend langs de 
wegkanten weer allerlei interessante 
planten konden ontdekken.  
 
 

Limburgs landschap                                      
 

Bij een orchideeënweitje in de buurt 
van Stokhem en Wylre, keken we onze 
ogen uit naar al het moois wat hier te 
zien was. Gelukkig vonden we ook 
orchideeën waar we heel dicht bij 
konden komen. 
 

Ook werd de Zwarte gifbes gevonden. 
Na een klim over de Dolsberg kwamen 
we door de landerijen weer in Gulpen 
terecht.       Orchideeën kijken, hier helaas achter een hek           
 

’s Avonds verraste Gerard van  
Heusden ons met prachtige dia’s 
gemaakt in Australië waar hij samen 
met echtgenote Dorien vorig jaar 
een lange vakantie had 
doorgebracht. We zagen 
schitterende opnamen van vogels 
en natuur. 

Gevlekte Orchis (Dactylorhiza maculata)                Kalkoven 
 



Dinsdag met de bus naar de Putberg bij Ubachsberg, waarvandaan we 
weer naar huis liepen. Eerst langs de oude kalkoven, waar vroeger uit 
mergel kalk gestookt werd.  
 
Daarna de berg op. Bij het voorlopen troffen we hier een veld prachtige 

rode Incarnaatklaver, wat we 
vanzelfsprekend uitgebreid foto-
grafeerden. Nu stond het allemaal 
in het zaad, waar we uiteraard wat 
van verzameld hebben. Ook was 
het nu helemaal begroeid met 
Witte klaver. Tussen al dit 
klavergeweld deed zich een 

Fotograveren op de Putberg. (foto Loek v.d.Klugt) parasitair groeiende plant tegoed 
aan de sappen van de klaver: de Klavervreter, een Bremraap.  
 
Hierna ging het verder door landerijen en langs mooie vergezichten ook 

al was dat vaak onder dreigende 
luchten, zoals bij de hoogst-
gelegen molen van Nederland:  

 
de Molen Vrouwenheide.  
’s Avonds een Powerpoint 
presentatie van Loek van der 
Klugt, die met donateurs van het 
Natuurreservaat Tresor in Frans 

Een Bremraap: de Klavervreter                                                            Guyana, waar ik zelf ook bij was, een 
reis had gemaakt door Frans Guyana en Suriname.  
 
Hij liet prachtige beelden zien van Tresor en omgeving waarbij vele 
mooie bloemen en ook Pijlgifkikkers te zien waren. 
 



Woensdag een topdag, want dit was de tocht naar de Belgische 
Ardennen, waar we in de omgeving van Solwaster een wandeling 
maakten langs de Statte en de Hoëgne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het riviertje de Statte            Bruggetje over de  Statte 
 

Doordat het de afgelopen tijd heftig geregend had, voerden de riviertjes 
veel water, zodat het er spectaculair uitzag. Het werd dus volop genieten 
en niet alleen van het spetterende water maar ook van de omringende 
natuur.  

 

Le Rocher de Bilisse is een 
rotsformatie van ongeveer 
60 meter hoog, stammend 
uit het Cambrium, ongeveer 
500 miljoen jaar geleden. 
Via een pad konden we er 
ook bovenop komen, wat 
dan ook praktisch iedereen 
deed, om vandaar een fraai 
uitzicht op de omgeving te 
hebben. Later liepen we 
stroomopwaarts langs de 
Hoëgne, tot aan de Cascade 
Leopold II, die ook veel 
indruk maakte. De vogelaars 
hadden vandaag heel mooi 
de Fluiter (Phylloscopus 
sibilatrix) gehoord en gezien. 
De hele week heeft 
trouwens een lijst van 78 
vogelsoorten opgeleverd.  

   le Rocher de Bilisse 
 



‘s  Avonds was ikzelf aan de beurt om mijn Powerpoint-presentatie over 
Suriname te laten zien. Ook hier weer veel natuuropnamen, historische 
informatie en natuurlijk weer kikkertjes op Brownsberg. 
 
Donderdag, de laatste dag. Vandaag een kort programma. Eerst 
wandelden we naar Gulpen waar we de tuin ‘Van moeras tot paradijs’ 
van de familie Van der Weijden bezochten.  

 
tuin van familie V.d.Weijden 
 

Tussen vlaai en koffie door konden we hier veel moois bekijken en niet 
alleen de tuiniers onder ons genoten hiervan. 
’s Middags kon op eigen gelegenheid door Gulpen gewandeld worden of 
andere activiteiten ondernomen worden. ’s Avonds na de afwas, wat een 
gezamenlijke bezigheid is, was er een fotowedstrijd, gevolgd door twee 
mooie korte foto-impressies van Colombia door André van Stijn. Actieve 
deelnemers werden voor hun inzet bedankt.  Hierna namen de 
deelnemers de regie over en maakten er een bonte avond van, waarbij 
de Commissie in de bloemen gezet werd en als dank een geldbedrag 
overhandigd kreeg om volgend jaar het voorlopen weer te 
veraangenamen.  
 

Wij kijken er al naar uit! 


