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Wat hebben we weer geboft met het weer. Hoewel de verwachtingen somber waren, 
hebben we maar 1 buitje gehad op de eerste dag en voor de rest ideaal wandelweer! 
We hebben weer heel leuke gebieden bezocht en veel moois gezien. Ook de sfeer 
was prima. Kortom: het was een heel geslaagde week! 
 
De 54e natuurweek werd gehouden van 13 tot 20 juni. Na aankomst vrijdagmiddag 
was het weer een gezellig weerzien, terwijl we ook weer enkele nieuwe deelnemers 
konden begroeten. De gezellige huisjes werden opgezocht en iedereen was, na het 
uitpakken van de bagage, al snel weer met elkaar in gesprek. 
 
Na het avondeten, dat we zoals gewoonlijk, gezamenlijk in de bovenzaal gebruiken, 
heette algemeen coördinator Loek v.d. Klugt iedereen hartelijk welkom. Namens de 
NBAT opende regiovertegenwoordiger West-Brabant en Zeeland en deelnemer, 
David Verhage, de week. 
 
Zoals elke avond, werd met behulp van een Powerpoint-presentatie de wandeling 
van de volgende dag doorgenomen. Routekaartje, belangrijke en leuke punten 
werden besproken. Hierna blikten we terug naar de vorige NSW met een prachtige 
fotopresentatie door André van Stijn. Nog meer beelden van de vorige week werden 
geshowd door Lies Mommaas, die een door haar dochter en schoonzoon gemaakte 
presentatie liet zien. Daarna was het alweer tijd om de tafels voor het ontbijt te 
dekken en na nog een glaasje aan de bar ging iedereen naar bed. 
 
Zaterdag  werden we met de bus naar Geulhem gebracht, vanwaar we langs de Geul 
wandelden om later verschillende tot natuurgebied geworden groeven te bezoeken. 
De Meertensgroeve is een prachtig gebied met diverse heldere poelen, waarin o.a. 
Hottonia palustris groeide. In dit gebied komen nog vroedmeesterpadden voor, die 
dankbaar gebruik maken van de voor hun voortplanting benodigde steenhopen om te 
paren.  

Heel bijzonder was ook groeve 
Blom. Hier is een nieuw leef-
gebied voor de nog zeldzamer 
Geelbuikvuurpad gecreëerd. 
  
Bij wijze van proef lopen hier 
Kune kune varkentjes (een 
kleine en makke uit Nieuw 
Zeeland afkomstige varkens-
soort). Zij houden de grond rond 
de poelen kaal en open en dat is 
nou net wat de Geelbuikvuurpad 
graag heeft 
 
 

Het Geelbuikvuurpadje gaat bij gevaar met de buik omhoog liggen om belagers af te 
schrikken. 



De Kune kune varkentjes houden de grond 
open. 
 
‘s Avonds een ludieke, door Ada v.d. 
Nouwenland en Ellen en John Bakker 
samengestelde paddenstoelenquiz. Er werd de 
rest van de week met heel andere ogen naar 
de gesignaleerde paddenstoelen gekeken! 
 
Zondag  maakten we een rondwandeling vanuit 
Landsrade door het fraaie heuvellandschap, 
waarbij we de Gulp in zijn loop door Zuid-
Limburg diverse malen begeleidden.   
 
 

 
Niet alleen het fotogenieke landschap 
maar ook de kleine diertjes werden 
uitgebreid gefotografeerd. 
 
’s Avonds kregen we allemaal speciale 
brilletjes op, want Willebrord 
Dorresteijn liet ons genieten van zijn 
specialiteit: stereofotografie. Dit keer 
zagen we het natuurschoon van de 
Dolomieten, gepresenteerd door zijn 
echtgenote Willy.  
 

Maandag  een wandeling door 3 verschillende natuurgebieden, elk met hun eigen 
vegetatie: Het Heringsbosch, de Teverener Heide en de Brunssummerheide.  
 
Vooral de Teverener Heide gaf veel 
boeiends te zien.  
Rond de vennen groeiden zeldzame 
planten zoals Moeraswolfsklauw, maar 
ook twee soorten Zonnedauw, een 
vleesetende plant.  
 

 
 
 
Verder wemelde het er van de Groene 
kikkers, die echt heel groen waren! 
 



Iets verderop tussen de bomen vonden we nog een andere 
zeldzaamheid: Pyrola minor, Klein wintergroen, een plant 
van de Rode Lijst. Het was dus echt genieten! 
 
De avond werd gevuld met door Loek v.d. Klugt gemaakte 
beelden van de prachtige natuur in Frans Guyana en met 
een beeldverslag door Lies Mommaas van haar vakantie in 
Lanzarote 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag  een rondwandeling vanuit 
Landsrade.  
 
Onderweg mooie panorama’s en 
natuurschoon langs de Geul. 
 

Bij Wingberg was de ijsboer weer present en hebben we ons natuurlijk allemaal 
tegoed gedaan aan heerlijk ijs met veel fruit en slagroom. Een traditie, die we erin 
houden. 
 
Met Loek v.d. Klugt wandelden we ’s avonds in beelden door het reusachtige 
aquarium van Baltimore, dat echt indrukwekkend is. André van Stijn liet ons hierna 
ook nog van 2 korte spetterende presentaties genieten: Rechte Heide en Water. 
 
Woensdag  is traditioneel ons buitenlands uitstapje en de bus bracht ons naar België 
voor een wandeling langs een Belgisch stuk van de Geul en de Hohnbach. 
In dit gebied was vroeger veel zinkindustrie. 
 
De zinkhoudende grond heeft ook een 
kenmerkende flora, we zagen dan ook veel 
Zinkviooltjes.  

 
De vogelliefhebbers kwamen vandaag 
ook aan hun trekken, want er werden 
twee IJsvogeltjes gespot, terwijl ook de 
Waterspreeuw zich onder de brug over 
de Geul liet zien.  



Deze avond zagen we een film over libellen en juffers gevolgd door een 
videoterugblik van de NSW 2003 door Sonja Heuvelink en twee korte presentaties 
van André van Stijn: Koninklijke Serres in Laken en Van bovenaf. 
 
Donderdag , alweer de laatste dag van deze geweldige week. Na een kort ritje met 
eigen auto’s naar Eys, maakten we van hieruit een rondwandeling. We liepen over 
de bloemrijke weitjes bij Piepert en vonden daar ook weer de Bijenorchis.   

 
Een vondst die we hier nog niet eerder waren 
tegengekomen was de Piramide-orchis of 
Hondskruid, die hier met tientallen stond te 
bloeien.  
 
 
 
 
 

 
De wandeling bracht ons verder 
naar Kasteel Wijlre, een 
historische buitenplaats uit de 17e 
eeuw met een fraaie kasteeltuin.  
 
De romantische tuinen konden we bekijken en dit werd door iedereen dan ook 
uitgebreid gedaan. Ook het Koetshuis met kunstexpositie was erg interessant. In het 
kortgeleden gerealiseerde ‘Hedge House’, bevond zich een orchideeënkas, oranjerie 
en kippenren, evenals een collectie moderne kunst. We hebben onze ogen 
uitgekeken. Hierna wandelden we weer grotendeels langs de Gulp om later onder 
het spoor van het Miljoenenlijntje door te gaan en weer bij de auto’s in Eys terug te 
komen. 

 
Zoals gebruikelijk was de laatste avond 
extra feestelijk. We genoten allereerst van 
een heerlijk buffet.   
 
 
 
 
 
 
Bij de afwas maakten vele handen weer 
licht werk.  



 
Hierna was er weer de gebruikelijke fotowedstrijd, die nu helemaal digitaal was en 
leuke plaatjes opleverde.  
 

Dit is de winnende foto in de categorie 
mooi: Sabelsprinkhaan in Papaver door 
Ada v.d. Nouweland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leen van Doorn had na 37 jaar! Penningmeesterschap voor de NSW deze taak nu 
overgedragen aan Hans Lenten. Een reden om eens uitgebreid stil te staan bij deze 
periode. Dit werd gedaan met behulp van een door Loek v.d. Klugt samengestelde 
PowerPointpresentatie met foto’s van Leen gemaakt door Magda Albers, Lotty 
Sonnenberg en Loek. Hierna ging het programma over in een bonte avond, waarbij 
Leen werd toegezongen en door de deelnemers en medecommissieleden werd 
bedankt met  woorden, gedichten en presentjes. Hij had het dan ook verdiend, want 
zijn inzet voor de Natuurweek was en is nog steeds geweldig. 
Ook de Commissieleden en meewerkende deelnemers werden in het zonnetje gezet 
en de Commissie kreeg een envelop met inhoud overhandigd als bijdrage bij het 
voorlopen in het komende jaar. Na nog wat zang sloot David Verhage de week af. 
 
  
 


