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Beste natuurliefhebber, 
 
We gaan dit jaar voor de 66e 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. De aard van het gebied brengt wel met zich mee dat wat klimmen en dalen 
onvermijdelijk is. 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 te determineren. 
 
Programma  
We hebben weer een gevarieerd programma samengesteld met leuke wandelingen, 
waaronder twee nieuwe tochten.  
’s Morgens om 9 uur vertrekken we met de bus waarna we weer naar huis wandelen of met 
de bus worden thuisgebracht. Dit zal meestal rond 5 uur zijn. U kunt rekenen op flinke, maar 
rustige wandeltochten van 7 tot 15 km met voldoende tijd om te kijken, te fotograferen en uit 
te rusten. Bij sommige tochten is het mogelijk eerder af te haken. De wandelingen kunnen een 
andere volgorde hebben dan hier vermeld. 
 
1. Geul en Vijlenerbosch.  
 
Vanaf Cotessen wande-
len we eerst langs de 
meanderende Geul en 
passeren de Cotesser-
groeve en de Heymans-
groeve.  
 
Daarna door het Vijlener-
en Elzetterbosch, wat 
schiterende hellingbos-
sen zijn  met meerdere 
stijgingen en dalingen en 
een zeer gevarieerde 
plantengroei.  
 
Tenslotte door akkers en 
landerijen met fraaie 
uitzichten via Wahlwiller 
terug naar Eys. 
 



 

2. Zig en Goort.  

We gaan met de bus naar het grenspark Kempen-Broek, waar we vanuit Kinrooi de  
natuurgebieden Zig en Goort bezoeken. Laat je verrassen door het afwisselende landschap 
tussen Abeek en Lossing. Bosjes, weilanden en akkers, laagveenmoerassen, maar vooral 17 
ha vijvers met rietkanten en moeraszones maken dit gebied uitermate aantrekkelijk. De Zig 
was ooit onderdeel van een uitgestrekt moerasgebied langs de Belgisch-Nederlandse grens.   

Vanuit de vogelkijkhut is er een panoramisch uitzicht over de vijvers. 

3. Rondwandeling Bunderbronnetjesbos.  

Onze wandeling begint in het kasteelpark van Elsloo. De hier gelegen Botanische tuin opent 
pas 4 juli, maar we informeren nog of we toch een bezoek kunnen brengen.  

 
Hier starten we met een rondwandeling door het Bunderbronnetjesbos. Dit is een van de 
mooiste bronbossen in Nederland. Het hellingbos heeft een gevarieerde plantengroei en een 
grote kruidenrijkdom. Langs de Hemelbeek groeien veel mossen en vochtminnende planten, 
terwijl ook de vele soorten vogels ons zullen verrassen. Hier huist o.a. de zwarte specht.  
 



4. Savelsbos en vuursteenmijn. 
Het Savelsbos is een hellingbos met 
behoorlijk steile wanden en diepe 
grubben. Het is een zeer gevarieerd bos 
met zand- en kiezelgroeves, kalksteen-
groeves en een vuursteenmijn. 
De mijn stamt uit de prehistorie en werd  
ca. 5000 jaar geleden al gebruikt door 
vuursteenwerkers voor het maken van 
wapens en gebruiksvoorwerpen.  
 
We lopen rond de indrukwekkend diepe 
Scheggelder grub.  
 

Ook de oude Trichtergroeve is een bezoek meer dan waard. 

 
We gaan met het streekvervoer, via Gulpen terug naar de Eyserhof. 
 
5. Eifel. Wandeling in de omgeving van Rott over brede boswegen, afgewisseld door smalle 
avonturenpaadjes, langs snelstromende beken en met mooie vergezichten.  

De Vichtbach is een  beek die we tijdens deze wandeling geruime tijd volgen. Hier een brug 
over de beek bij Rott.  



6. Rondwandeling  St. Pietersberg  We starten de wandeling bij Fort St. Pieter. Hierna komen 

we al snel bij de oude groeve waar we uitkijken over wat nu de oehoevallei heet. Jaarlijks 

broedt hier een oehoepaar. De jongen zullen inmiddels uitgevlogen zijn, maar de uilen houden 

zich hier nog wel op. Later komen we langs een zeer bloemrijke zuidhelling, waar we veel 

vlinders, libellen en andere insecten kunnen verwachten. Langs de duivelsgrot en de groeve 

komen we weer terug bij het Fort.  We wandelen verder door het Jekerpark in Maastricht om 

daarna op eigen gelegenheid (met streekvervoer) naar Eys terug te gaan. 

Uitzicht over de oehoevallei. 

 
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. Ans Kruijver en Irene Vink vertellen over hun reis door Nepal en John 
en Ellen Bakker hebben weer een leuke natuurquiz gemaakt. Bij geschikt weer gaan we ’s 
avonds ook een keer kijken of we vuurvliegjes en vleermuizen kunnen vinden. 
 
De gebruikelijke fotowedstrijd wordt georganiseerd door Ber Onderwater. We hebben dit jaar 
één thema: 1. De mooiste of meest bijzondere (natuur)foto. U kunt hier maximaal 4 foto’s 
voor insturen. Om mee te dingen moeten de foto’s uiterlijk 1 juni 2022 worden ingezonden 
naar: beronderwater@outlook.com (nieuw adres!) 
 
 
Reservering en kosten 
De kosten bedragen € 450 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 tweepersoonskamer voor één persoon. Hiervoor is voor de hele week een 
toeslag verschuldigd van € 165. 
 
Als u zeker wilt zijn van deelname is het noodzakelijk u zo spoedig mogelijk aan te melden en 
het bedrag van € 450 (of € 615 voor een 2-persoonskamer als u die voor u alleen wilt hebben) 
te betalen.  
U wordt ingeschreven op volgorde van binnenkomst. Als het maximale aantal deelnemers is 
bereikt, krijgt u bericht van plaatsing op een wachtlijst. 
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. 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  

Uitzicht op Eys, met links de Eyserhof 
 
De Eyserhof is een carréboerderij waar ook rundvee wordt gefokt. 
Wij hebben de beschikking over De Hoeve en ’t Bakkes. De Hoeve heeft 14 
tweepersoonskamers en 2 vierpersoonskamers, elk met een eigen wastafel, douche en toilet. 
Verder hebben we hier aan de ene kant een grote gemeenschappelijke zitkamer met keuken 
en aan de andere kant een recreatieruimte met grote keuken en bar in eigen beheer.  Hier 
gebruiken we de gezamenlijke maaltijden en houden we het avondprogramma. U kunt hier 
ook tegen een zeer schappelijke prijs bij het eten en ’s avonds thee, koffie of een drankje 
kopen. ’t Bakkes heeft plaats voor 6 personen in een twee- en een vierpersoonskamer. Alle 
kamers hebben eenpersoonsbedden voorzien van dekbed en kussen. 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 uw appartement wilt gebruiken. 
 
De maaltijden worden verzorgd door Maurice Kikken Catering bv. We ontbijten om 8 uur en 
maken dan gelijk een lunchpakket voor onderweg klaar. ’s Avonds kunnen we van een lekker 
3-gangenmenu genieten. Ook dit is bij de prijs inbegrepen.  
 
U wordt vrijdag 17 juni 2022 na 3 uur ’s middags en voor 6 uur ’s avonds op de Eyserhof 
verwacht. U kunt parkeren op het parkeerterrein naast de boerderij. Er zijn geen E-laders bij 
de Eyserhof, maar na overleg en tegen betaling kunt u uw E-auto opladen vanuit het verblijf. 
Reist u met openbaar vervoer, dan kunt u vanaf station Maastricht met de bus naar Gulpen en 
daar overstappen op bus 47 naar halte spoorbrug in Eys en dan 5 minuten lopen naar de 
Eyserhof. Denk er aan om een geldige OV-chipkaart met voldoende saldo mee te nemen, 
omdat deze bij twee tochten nodig is om thuis -de Eyserhof- te komen. 
 
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. 
 
Met de volgende link komt u bij het formulier om u in te schrijven:  
 
https://forms.gle/8nVmK3PEerVUPvR27 

 
Komt u met twee personen, dan moet u beiden het formulier invullen! 
 
Heeft u nog vragen? Mail gerust: Lotty:  l.sonnenberg@daniorerio.nl                

              
           Tot ziens in Eys! 

                                                                                   De Natuurweek Commissie: 
                                                                             John, Ellen, Ber, Leen, Wim en Lotty 
 
 
(De Limerick heeft betrekking op onze ontmoeting met de grote wespendief tijdens de vorige Natuurweek. Tekening en kalligrafie: 
Lotty Sonnenberg.) 
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