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Foto’s van de auteur tenzij anders aangegeven 
 
Deze keer 48 deelnemers in totaal, waaronder 5 nieuwe. Onder die 5 nieuwe deelnemers voor 
het eerst ook een Belgisch echtpaar. 
Tegen de traditie in, ontbrak op de openingsavond een delegatie van de NBAT. Dat zal wel 
aan de toen recente wisseling van de wacht in het NBAT-bestuur hebben gelegen. Geen 
probleem, de verwachtingen ten aanzien van de komende week waren er niet minder om. 
Terecht, want het werd weer een fantastische week. Eén bui loosde in één keer alle water voor 
de hele week. Even schuilen en dat was het dan. 
 
In het feit dat verreweg de meeste deelnemers tegenwoordig digitaal fotograferen vond ‘De 
Commissie’ aanleiding een nieuw element aan de traditionele fotowedstrijd van de laatste 
avond toe te voegen. Geïntroduceerd werd het maken van een panorama. Het Zuid Limburgse 
landschap is er voor gemaakt! De series foto’s die voor het samenstellen van een panorama 
nodig zijn werden bij mij ingeleverd, waarna ik er met behulp van het programma Autostitch 
(www.autostitch.com) een panorama van maakte. De resultaten mochten er zijn! Ada van den 
Nouweland leverde het panorama dat als beste uit de bus kwam. ‘Na uitgebreide discussie, 
want de kwaliteit van de 12 inzendingen was onverwacht hoog’, aldus de ad hoc ingestelde 
jury. Ada won ook nog eens de eerste prijs in de categorie ‘leuk’ van de traditionele 
fotowedstrijd. 
 
Het koude voorjaar pakte voor ons eigenlijk best goed uit. Zelden hebben we in deze periode 
van het jaar zoveel orchideeën gezien en dat op vrijwel iedere tocht. Met enige hoop gingen 
we er speciaal voor naar de Orchideeëntuin van Staatbosbeheer in het Gerendal bij Schin op 
Geul. Het woord tuin zet de lezer misschien op het verkeerde been. Het gaat om een helling 
met smalle paadjes. Daar zijn soorten uit de omgeving samengebracht, maar ook hebben 
diverse soorten zich er spontaan gevestigd. Het bezoek aan deze tuin stelde ons zeker niet 
teleur, maar de Kunderberg sloeg werkelijk alles. Daar zagen de commissieleden bij het 
Voorlopen in mei nog maar een aarzelend begin van een enkel plantje, maar nu stonden er zo 
ongelooflijk veel dat het bijna niet leuk meer was … Voornamelijk troffen we daar de Grote 
Muggenorchis aan, maar gaandeweg ontdekten we ook andere soorten. Daaronder enkele 
exemplaren van een soort waarbij het vermoedelijk gaat om de Welriekende nachtorchis 
Plantanthera bifolia, maar die niet zo wit was als is afgebeeld in onder andere het fraai 
geïllustreeerde boekje ‘De orchideeën van het Gerendal’ dat in de Orchideeëntuin werd 
verkocht. Het zou echter ook de Bergnachtorchis Plantanthera chlorantha kunnen zijn, want 
het verschil tussen die twee soorten kun je slechts met behulp van een loep ontdekken. 
Daarvoor moet je namelijk naar de stand van de helmhokjes kijken … Tot overmaat van ramp 
kruisen die twee soorten ook nog eens gemakkelijk. Lotty Sonnenberg had gehoord dat op de 
Kunderberg ook de zeldzame en dus beschermde Wilde weit Melampyrum arvense zou 
moeten voorkomen en die wist ze nog te vinden ook! Dat lijkt ook de enig bekende vindplaats 
van deze plant te zijn. Het betreft een zogeheten halfparasiet uit de bremraapfamilie. 
Halfparasiet houdt in dat de plant wel zelf synthetiseert, maar water en nutriënten onttrekt aan 
de wortels van andere planten. In dit geval zijn dat grassen en granen. De Hengel 
(Melampyrum pratense) die we dit jaar tamelijk talrijk in de Noord Eifel aantroffen, 
parasiteert op de wortels van bomen als de Eik en de Beuk. Op een zandpaadje boven de 
orchideeënhelling van de Kunderberg vonden we de holletjes van een graafbijtje. Die worden 
geparasiteerd door kleine sluipwespen. Bij het voorlopen hebben we die sluipwespen daar ook 
gezien. 



Bij Kasteel Neubourg viel het oog van verschillende deelnemers op wat merkwaardige 
vruchten aan wat een boom leek, maar een heester blijkt te zijn. Dat was de tamelijk 
onbekende Pimpernoot, vermoedelijk de geveerde Pimpernoot die ook wel onder de fraaie 
naam Paternosterbollekesboom bekend is. In de doosvrucht zat een nootachtig wit en dus 
kennelijk nog niet rijp zaad. 
Minder leuk, maar ook opvallend was het aantal dode mollen dat we aantroffen. Gelukkig 
vonden we in het Eyserbos ook een zeer levendige, nog jonge Hazelworm op ons pad. Die 
werd prompt door enige deelnemers voor een slang aangezien, terwijl het een pootloze 
hagedis is! Zo leer je als deelnemer nog eens wat tijdens zo’n NatuurStudieWeek … 
Waren we vorige keer tot maar liefst drie keer in België, nu niet één keer! Maar de tocht door 
een stukje Noord Eifel maakte dat helemaal goed. Deze route werd ingebracht door Jo en Piet 
Verheul die vorig jaar voor het eerst van de partij waren. In samenwerking met de Duitse 
‘Eifel Verein’ (EV) maken zij als gidsen met steeds in samenstelling wisselende groepen 
relatief vaak dit soort tochten in genoemd gebied. Sommige deelnemers maakten de tocht niet 
mee. We geven namelijk tevoren de zwaarte van de tocht en de eventuele 
afhaakmogelijkheden aan. Dat levert wel eens thuisblijvers op. Geen enkel probleem, niet 
voor hen, niet voor de andere deelnemers. 
 
Vast punt in de avondprogrammering is het terugblikken op het vorige jaar. Hans Willems 
kon dit jaar helaas niet van de partij zijn, maar leverde toch een diaserie in. Hij maakte  
voornamelijk opnamen van koddige voorvallen of portretten. Zo betrapte hij mij toen ik 
tijdens een koffiepauze even was ingedommeld … Zelf had ik ook een dergelijke presentatie 
gemaakt en daarbij de deelnemers ondergebracht in categorieën als de fotograferende, de 
rustende en de zich lavende deelnemer. Arjen Spiekstra vierde met zijn 3D-diaserie ‘Vijf jaar 
Zuid Limburg’ het feit dat hij nu voor de zesde keer meedeed. André van Stijn die vorig jaar 
voor het eerst aanwezig was, maar nu helaas niet in zijn dierenwinkel in Breda gemist kon 
worden, zond een beamershow in die zo geweldig aansloeg dat we die op verzoek nog eens 
draaiden toen er op woensdag vanwege de voor Nederland zo belangrijke EK-
voetbalwedstrijd te weinig belangstelling voor een avondprogramma dreigde. Toen we de 
hervertoning aankondigden zat de zaal toch ineens voor meer dan de helft vol! Dat was leuk, 
want juist die avond kwamen Magda en Toon Albers onverwacht binnenstappen. Zij hadden 
in de buurt een hotel geboekt om tenminste één avond nog eens bij ons te kunnen zijn. Toon 
deed 41 (!) keer mee, maar ook Magda was jarenlang van de partij. Dat bezoek stelde hen ook 
in staat om op donderdagochtend mee te gaan naar de rotstuin van Bér Slangen in de 
Maastrichtse buitenwijk Amby. De heer Slangen raakte als jongeling gefascineerd door het 
Zwitserse Alpenlandschap. In 50 jaar van noeste arbeid schiep hij op 200 m2 achtertuin van 
een rijtjeshuis een werkelijk indrukwekkende impressie van zo’n landschap. Daarbij gebruikte 
hij enorme keien die door ENCI bij de mergelwinning werden gedolven en gratis op de stoep 
werden gedeponeerd. Vandaar werden die met handkracht naar de achter het huis gelegen tuin 
getransporteerd en op hun plaats gelegd. De zwaarste woog maar liefst 3000 kg. Vandaar 
gingen Magda en Toon nog even naar het centrum van Maastricht en vervolgens naar huis. 
Van dat laatste hadden ze achteraf spijt, want bij terugkomst in Landsrade wachtte ons daar de 
toen 91-jarige Zeger van der Stelt op. De ex NBAT-secretaris was met zijn dochter Monique 
jarenlang enthousiast deelnemer. Toen ik in 2000 voor het eerst meedeed, liep Zeger op zijn 
85-ste uitgerekend op een snikhete dag de zwaarste tocht van de week helemaal mee uit. 
Helaas, ruim een week na zijn bezoek overleed hij. Een markante persoonlijkheid die je niet 
gauw vergeet! 
Andere punten uit het avondprogramma waren de 3D-diaserie van Willebrord en Willy 
Dorresteijn ‘Picos de Europa’, de dia’s van Hans Lenten die hij maakte op vogelspotexcursies 
in Turkije en Zweden en de door Hans samengestelde quiz ‘Welke vogel is dit?’. Bij die quiz 



moest aan de hand van een soort rebusplaatjes worden geraden om welke vogels het zou 
kunnen gaan. Na die exercitie werden de desbetreffende vogels nog eens, maar dan op dia ‘ín 
het echt’ getoond en nader toegelicht. Zelf presenteerde ik de wat ingekorte lezing ‘Groei en 
bloei van aquatische planten’, een beamerserie over het indrukwekkende Oceanarium van 
Lissabon en de PowerPointshow ‘Introductie van een cassaveraspmolen’ die ik samen met 
Lotty Sonnenberg maakte. In het kader van een donateursreis naar het natuurreservaat Trésor 
(zie www.tresorrainforest.org) waren wij namelijk in Frans Guyana en Suriname, waarbij wij 
ook een korjaaltocht van een week over de Marowijne maakten naar onder andere het 
Marrondorpje Moi Taki aan de Tapanohonirivier in Suriname. Daar overhandigde het 
reisgezelschap een cassaveraspmolen die in Paramaribo was vervaardigd en vanuit Saint 
Laurent du Maroni in de korjaal was meegenomen. Het apparaat werd betaald door ‘La 
Pequeñita’, een groep die kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunt en financiert. Zie 
www.pequenita.nl.  
 
Opnieuw kunnen we terugkijken op een leuke, gezellige, leerzame en dus geslaagde week! 



 
Mogelijke illustraties 
 

 
Panorama ‘Zuid Limburg’ 
Panoramafoto Ada van den Nouweland. 
 
 
 

 
 

 
Kunderberg 
Onwaarschijnlijk veel orchideeën, 
voornamelijk Grote Muggenorchis, maar 
toch ook diverse andere soorten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kunderberg 
De zeldzame en dus beschermde halfparasiet Wilde weit, 
Melampyrum arvense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Kunderberg 
Vermoedelijk de Welriekende nachtorchis Platanthera 
bifolia, maar het zou ook om de Bergnachtorchis Platanthera 
chlorantha kunnen gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eyserbos 
Jonge Hazelworm Anguis fragilis, een 
pootloze hagedis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Noord Eifel 
Zicht vanaf het uitkijkpunt Perds-Lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noord Eifel 
Een deel van de groep tijdens een 
lunchpauze. In deze omgeving stond veel 
Hengel (Melampyrum pratense). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kasteel Neubourg 
Doosvruchten van de Pimpernoot. 
Twee soorten zijn inheems: De Geveerde Pimpernoot 
Staphylea pinnata en de Kaukasische Pimpernoot S. 
colchica. Vermoedelijk gaat het om de Geveerde 
Pimpernoot, ook wel bekend als de 
Paternosterbollekesboom. Het zijn echter geen bomen, 
maar heesters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kijkje in het Océanario de Lisboa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Deel van de rotstuin die wijlen Bèr Slangen 
in circa 50 jaar opbouwde. Het grootste 
rotsblok weegt 3000 kg. Alles werd 
handmatig in de tuin en op zijn plaats 
gebracht! De tuin wordt nu beheerd door 
landschapsarchitect Nico Tilly die hem van 
de heer Slangen erfde. 
 
 
 
 

 
 


