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Jaargang 2014 Verschijnt 
Nr.7 10 maal per jaar 

 
UITNODIGING 
Het bestuur van aquariumvereniging Vrij en Blij nodigt u hierbij uit om op 
maandagavond 29 september aanwezig te zijn op de verenigingsavond die 
gehouden zal worden in "Het Geertruidahuis", Dr. M.L. Kingstraat 2c te 
Landsmeer. Op deze avond  vertoont  

A. de Graaf / J. Westmaas 
 

Een aantal presentaties verzorgen 
 

Natuurstudieweek 2014 
(fotografie A. de Graaf) 

Bezoek Kijktuinen Nunspeet 
(fotografie A. de Graaf / J. Westmaas) 

Vlindertuin Waarland 
(fotografie A. de Graaf) 

 
Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom in "Het Geertruidahuis", Dr. M.L. 
Kingstraat 2c te Landsmeer. 
De aanvang van de verenigingsavond is : 20.00 uur 
 
Korte inhoud 
In juni hebben A. de Graaf en C.J. de Best deelgenomen aan de 
Natuurstudieweek in Limburg  De lezing geeft een indruk van hetgeen we 
deze week gezien hebben. 
In juni is door diverse leden van de vereniging de Kjktuinen in Nunspeet 
bezocht. Met foto’s van A. de Graaf en J. Westmaas is een impressie van 
deze geslaagde dag gemaakt. 
Wellicht een idee voor een nieuwe excursie is het bezoek van A. de Graaf 
aan de vlindertuin in Waarland (bij Schagen).  
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NIEUWE LEDEN 
Kent u aquarium-, terrarium- of vijverliefhebbers die nog niet lid zijn van 
een vereniging, vraagt u hen dan eens mee te komen naar een 
verenigingsavond. Zij zijn van harte welkom. 
 

PROGRAMMA 2014 
Verenigingsavonden: 
29 september   A. de Graaf / J. Westmaas 
   Diverse lezingen 
27 oktober, 24 november en 22 december. 
 
Verzendklaar maken verenigingsblad 
20 oktober, 17 november en 15 december. 
 
Bestuursvergaderingen 
6 oktober, 3 november, 1 december 
 
Gastheer van de maand  
Nog niet vastgesteld 
 

GASTHEER VAN DE MAAND 
Heeft u een aquarium, terrarium of paludarium dat u eens aan een aantal 
andere leden wilt laten zien, geeft u zich dan eens op als gastheer- of 
gastvrouw van de maand. 
Tijdens deze avond kunnen het aquarium en de techniek van dichtbij 
bekijken worden en vragen gesteld worden over de hobby. 
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EEN OPVALLENDE VERSCHIJNING 
Door: Wendy Kennedy.  
Uit: Aqua Spiegel. Foto: ryanphotographic.com. 
Overgenomen uit het verenigingsblad van AV Natuurvrienden Zwolle 
 
Hij verstopt zich vaak tussen de stenen, maar valt daarom niet minder op. 
Knal paars is hij met een felgeel achterlijfje en een zwarte stip op de rugvin. 
De Royal gramma (Gramma loreto) is een populair visje dat vaak wordt 
gehouden in een zeeaquarium. Hij is lekker makkelijk: eet van alles en is 
over het algemeen niet agressief tegen het andere leven in de bak. 
De oorsprong van het visje ligt in het Caribisch gebied. Op de Antillen, de 
Bahama’s en langs de kust van Venezuela kom je de Royal gramma tegen, 
in zowel diep als ondiep water. Hij houdt zich schuil in holen, grotten en 
randen van rotspartijen. De vis zwemt niet door open water, maar beweegt 
zich zoveel mogelijk voort langs de rotsen. Daarom is de Royal gramma erg 
geschikt voor een rifaquarium. 
Ook al komen ze in de natuur in groepjes voor, in een niet al te groot 
aquarium is het niet verstandig een groep gramma’s te houden. Ze hebben 
een redelijk sterke territoriumdrang. Een aquarium is niet groot genoeg om 
voor iedere vis een territorium te bieden. Uiteindelijk geldt dan het recht van 
d sterkste. 

De Royal gramma kan trouwens 
wel goed samenleven met andere 
vissoorten en ze kunnen 
gehouden worden als koppeltje.  
Het mannetje houdt er een 
opvallend paringsritueel op na. 
Hij bouwt een nest van algen in 
een rotsspleet en nodigt een 
vrouwtje uit om daar haar eitjes 
in af te zetten. Het mannetje 
kruipt vervolgens door het nest 

om de eitjes te bevruchten. 
Als zijn doel is bereikt, jaagt hij het vrouwtje weg en bewaakt het nest met 
zijn leven totdat de eitjes uitkomen. Als dat is gebeurd, zweven de larven in 
planktonalgen en ontwikkelen zich daar. Tot echte visjes komt het in aquaria 
vaak niet. Wel worden ze in sommige landen op commerciële basis 
gekweekt. 
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Er is overigens niet een overduidelijk verschil in uiterlijk tussen een 
mannetje en vrouwtje. Het verschil zit hem in de dunne paarse streep aan de 
onderkant van de aarsvin van het mannetje. Een vrouwtje heeft dat niet. Er 
werd lange tijd gedacht dat ze behoren tot de protogyne geslachtswisselaars. 
Dat zijn vissoorten met alleen een vrouwelijk geslacht. Sommige van deze 
vissen veranderen, als het nodig is, na een tijdje in een mannetje. Dat gaat 
niet op voor de Royal gramma. 
Zowel het mannetje als vrouwtje wordt acht tot tien centimeter lang. 
Op zich is de Royal gramma niet kieskeurig wát hij te eten krijgt, maar wel 
op de manier waaróp. Zo eet hij geen voedsel van de bodem. Het voedsel 
moe bewegen, met de stroming meegaan. Ze kunnen het best worden 
gevoerd met levend- of diepvriesvoer zoals bijvoorbeeld cyclops en mysis, 
maar ook droogvoer wordt goed gegeten. 
Er zijn verschillende soorten gramma’s, ook die qua uiterlijk op de Royal 
gramma (Gramma loreto) lijken. Bijvoorbeeld de Braziliaanse feeënbaars 
(Gramma brasiliensis). Het enige verschil met de loreto is dat de 
Braziliaanse soort geen donkere streep bij de ogen heeft. Ook de 
dwergzeebaars (Pictichromis paccagnellae) is paars met een geel achterlijfje. 
Dit type kan, in tegenstelling tot de loreto, agressief zijn tegen ander leven 
in de bak. Deze komt voor in het westelijke deel van de Stille Oceaan en in 
het Great Barrier Reef bij Australië. De Zwartkopgramma (Gramma 
melacara) is helemaal paars en komt net als de Gramma loreto uit het 
Caribische gebied. De vis lijkt  qua gedrag erg op de Gramma loreto. 
De Gramma loreto is een mooi kleurrijk visje, dat ook geschikt is voor 
beginners. 
Wel is het oppassen geblazen dat ze niet uit de bak springen, want die 
neiging hebben ze weleens. Mooi om te zien is hoe deze kleurrijke 
verschijning vaak op verticale wijze zwemt. 
 

VERENIGINGSKEURING 2014 
De verenigingskeuring 2014 wordt gehouden op doordeweekse avonden in 
november. Wilt u meedoen, neemt u dan contact op met A. de Graaf of C.J. 
de Best. Met uw voorkeur m.b.t. de avond zal zoveel mogelijk rekening 
worden gehouden. 
De uitslag zal bekend gemaakt worden op de verenigingsavond in december. 
Heeft u genoeg punten, dan kunt u meedoen met de districtskeuring die 
begin februari wordt gehouden. 
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EEN GOED BASIS 
 
Overgenomen uit het blad van “Natuurvrienden Zwolle” 
Wilco Piest. Uit:Tijdschrift ‘Houden van vissen binnen & buiten’. 
Foto’s: Wilco Piest, Takashi Amano. 
 
Gezonde plantengroei en dus een goede bodem zijn essentieel in het 
aquarium en spelen daarnaast een belangrijke rol voor het biologisch 
evenwicht. In deze bijdrage richt Wilco Piest zich op de land- en 
moerasplanten met wortels welke dienen voor houvast en - nog belangrijker 
- het opnemen van voedingsstoffen.  
Vaak is de grond waar de planten in staan de enige bron van voedingsstoffen 
die ze nodig hebben om te kunnen groeien, bloeien en vermeerderen. 
Planten halen deze voedingsstoffen uit de aarde met hun wortels; dat zal 
geen nieuws voor u zijn. Wanneer je echter gaat kijken hoe deze wortels 
hier exact toe in staat zijn en wat voor processen zich afspelen om stoffen 
als fosfaat (PO4), kalium (K), ijzer (Fe), borium (B), nitraat (NO3) en 
dergelijke tot zich te nemen, wordt het al snel ingewikkeld. 
Het wortelstelsel van planten is bijzonder complex en over de precieze 
werking wordt tegenwoordig gelukkig steeds meer duidelijk. Vruchtbare  
grond bevat voedingsstoffen en wemelt van de biologische activiteit. Dat is 
dan ook de reden dat regenwormen, torretjes en andere insecten graag in de 
bodem leven. Minder goed zichtbaar is de aanwezigheid van bacteriën, 
schimmels, algen en allerlei andere micro-organismen. Met het oog kunnen 
we die pas waarnemen als er bijvoorbeeld paddenstoelen (dit zijn 
schimmels) verrijzen uit de aarde. 
 
Een bodem vol leven 
Afgevallen bladeren sterven af, rotten weg, komen in de bodem terecht, 
worden opgegeten en verteerd door micro-organismen, om uiteindelijk weer 
voor de planten te dienen als voeding. Deze cirkel vindt jaar in, jaar uit in 
ieder ecosysteem plaats. Veel planten in de natuur gaan een symbiose aan 
met de schimmels (mycorrhiza) en bacteriën. Schimmels zijn in staat om 
voedingsstoffen om te zetten in een voor planten opneembare vorm. Er zijn 
verschillende bacterie- en schimmelstammen die zich rond de wortels 
huisvesten en helpen om te voorkomen dat schadelijke bacteriën en andere 
ziekteverwekkers de wortels kunnen bereiken. Er zijn ook bacteriesoorten 
die stoffen en hormonen (o.a. auxine, gibberelline en cytokinine) produceren 
waardoor de wortels en daarmee de planten beter groeien. Ook zijn er 
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bacteriën die stikstof (N) beschikbaar maken voor de plant. Van invloed 
hierop zijn onder andere de pH en temperatuur. 
Zoals ik eerder al vertelde, weten we tegenwoordig steeds meer. Zo is ook 
sinds kort bekend dat bacteriën rondom de plantenwortels organische resten 
afbreken en hier elektrische ladingen worden uitgewisseld. De Wageningen 
Universiteit is op dit moment druk doende om de kansen die dit kan  
opleveren voor het opwekken van duurzame energie te onderzoeken. 
 

De wortels van de 
aquariumplanten nemen 
voedingsstoffen op uit de Bodem 
(roze pijlen) en geven op hun 
beurt weer zuurstof (lichtblauwe 
pijlen) af aan de symbiotische 
bacteriën en micro-organismen 
die zich rond de wortels 
bevinden (gele zone). Door het 
luchtige substraat kan 
watercirculatie plaatsvinden 
voor aanvoer van 
voedingsstoffen en is er de 
mogelijkheid tot gasuitwisseling 
(donkerblauwe pijlen). Onder 
invloed van licht, CO2 en 
voedingsstoffen 
produceren de planten zuurstof 
voor vissen, bacteriën en micro-
organismen. 
 
 

De voedingsbodem 
Een goede balans in de activiteit van het bodemsubstraat is essentieel voor 
de gezondheid van een ecosysteem en vormt de aanleiding voor deze 
bijdrage. In de vele jaren dat we hier in Nederland goed bezig zijn met het 
Hollandse gezelschapsaquarium is er eigenlijk niet veel veranderd in de 
opvatting waaraan een goede bodem moet voldoen. Sinds jaar en dag wordt 
er gebruik gemaakt van gewassen grind of zand en waar nodig worden 
kleibollen met extra voedingsstoffen en bufferende werking aan de bodem 
toegevoegd. De enige voorwaarde die aan een aquariumbodem gesteld lijkt  
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te worden, is dat het materiaal geen kalk bevat en dat de korrels niet scherp 
zijn (met het oog op de baarddraden van bijvoorbeeld pantsermeervallen). 
Zolang de planten houvast kunnen vinden, is het al gauw goed. De laatste 
jaren weten we gelukkig veel meer over natuurlijke vindplaatsen en over het 
verzorgen van onze aquariumplanten. In het boek ‘Aquariumplanten’ van 
Christel Kasselmann valt onder andere te lezen dat in de natuur de 
aquariumplanten vaak worden aangetroffen op een voedselrijke bodem op 
basis van klei of lateriet met een groot humus aandeel door o.a. afgestorven 
bladeren. We kunnen er van uitgaan dat in deze bodems een hoge activiteit 
van micro-organismen aanwezig is, die helpen bij afbraakprocessen. 

Een bak van Wilco Piest. Het resultaat van een juiste bodemsamenstelling! 
 
Maar hoe kunnen we deze informatie toepassen in ons aquarium en dat 
beetje extra doen om het voor de aquariumplanten zo aangenaam mogelijk 
te maken? In het aquarium wordt vaak enkel gebruik gemaakt van zand of 
grind dat geen voedingswaarde heeft. Voor aquariumplanten is het van groot 
belang dat voedingsstoffen en ook zuurstof de wortels kunnen bereiken. In 
een fijne bodem die enkel uit klei bestaat, is dat vrijwel onmogelijk evenals 
bij een dichtgeslibde bodem! In de natuur gaat dit doorgaans beter, omdat 
daar nog allerlei andere organismen zoals wormen en torretjes in de bodem 
leven die zorgen voor de aanvoer van voedingsstoffen. Ook hebben 
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plantenwortels in de natuur meer ruimte om zich uit te spreiden over een 
groter oppervlakte. Een dichtgeslibde aquariumbodem kun je behandelen 
door gebruik te maken van torenslakjes of de watercirculatie in de bodem te 
verbeteren met behulp van bijvoorbeeld bodemverwarming. Beter nog is 
uiteraard om dit euvel te voorkomen door het juiste substraat te kiezen. 
Gewoon zand met een korrelgrootte van 1-3 mm volstaat prima, zolang er 
maar enige circulatie kan plaatsvinden voor de aanvoer van zuurstof en 
nutriënten. Deze watercirculatie en aanvoer van zuurstof is o.a. belangrijk 
voor de aanwezige schimmels en bacteriën. In vergelijking met de situatie in 
de natuur heeft gewoon zand bij lange na niet de voedzame en bufferende 
eigenschappen van klei. Ook ontbreken hierin de organische zuren en 
voedingsstoffen van de humus.  

  
 
Op deze foto kun je zien wat 
voor een wortelstelsel er bij 
een grote hoeveelheid planten 
aanwezig kan zijn! 
 
 

Waarop te letten 
Het gebruik van een voedingsbodem heeft bij velen al tot goede resultaten 
geleid, maar wellicht wordt het door net zo veel aquarianen aangewezen als 
de oorzaak van allerlei problemen. Met een groot overschot aan 
voedingsstoffen (vooral in de opstartfase) is er een dreiging aanwezig die tot 
uitbundige algengroei kan leiden. Een ander probleem van een 
voedingsbodem doet zich voor met de manier waarop de beplanting 
onderhouden wordt. Als stengelplanten tot het wateroppervlak gegroeid zijn, 
worden deze vaak met wortel en al uit de bodem getrokken. Dit heeft als 
gevolg dat de voedingsbodem mee naar boven wordt genomen. Hierdoor 
verspreiden de voedingsstoffen zich met een mooie stofwolk door het 
aquarium, met alle gevolgen van dien. Als men gebruik maakt van een 
voedingsbodem, dient hier rekening mee te worden gehouden. U kunt er dus 
beter voor kiezen om de planten te snoeien en de wortels in de bodem te 
laten staan. De meeste stengelplanten laten zich gemakkelijk snoeien en 
zullen snel weer uitgroeien, omdat hun wortels voedingsstoffen en reserves 
(plantenwortels worden ook gebruikt om reserves in op te slaan) direct voor 
handen hebben. Met het oog op de symbiose tussen de plantenwortels en 
schimmels, zou het aan te bevelen zijn de bodem zo veel mogelijk met rust 
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te laten. Er wordt ook nogal eens een afdeklaag gebruikt die kalkhoudend is. 
Dit zorgt ervoor dat de bodem totaal ongeschikt wordt voor een beplant 
aquarium. We weten dat hard water (water met een hoge aanwezigheid van 
calcium en de diverse carbonaatvormen) een hogere pH-waarde heeft. Niet 
alleen komen de meeste van onze aquariumplanten uit een zacht en zuur 
milieu, ook voor het bodemleven heeft dit gevolgen. Uit onderzoek is 
gebleken dat aquariumplanten hun voedingsstoffen en sporenelementen het 
beste op kunnen nemen bij een pH-waarde (van het substraat bij de wortels!) 
tussen de 5,5 en 6,8. Als we in het aquarium een deklaag gebruiken die kalk 
bevat, kunnen planten dus in mindere mate voedingsstoffen opnemen, 
doordat de kalk de pH verhoogt. 
 
Het biologisch evenwicht 
Een lage pH-waarde in de bodem werd vroeger bereikt door turfplaatjes te 
gebruiken. Deze bevatten organische voedingsstoffen en door de aanwezige 
humuszuren brengen zij de pH in de bodem omlaag. Hierdoor zijn de 
wortels van aquariumplanten dus beter in staat om voedingsstoffen op te 
nemen. Tegenwoordig hoor of lees je hier vrijwel niets meer over en 
eigenlijk is het vreemd dat er niet veel meer aandacht is voor de ideale 
bodem van een aquarium. Waar we wel veel over horen is de term 
‘biologisch evenwicht’. Maar wat is dat precies? Vaak zijn de ingedraaide 
aquaria die wat langer gerijpt zijn beter in balans en beter in staat om 
schommelingen op te vangen. We kunnen hieruit afleiden dat bacteriën en 
andere micro-organismen kolonies hebben gevormd van voldoende 
afmetingen en dat die met elkaar in balans zijn. Waar bijna iedereen het 
belang van goed filtermateriaal voor hechtingsoppervlak voor bacteriën 
inziet, wordt vaak vergeten dat er ontzettend veel bacteriën in de bodem 
leven. Deze zijn toch ook van onmisbaar belang bij het evenwicht in een 
beplant aquarium. Als we spreken over het biologisch evenwicht, dan is het 
microleven in het gehele aquarium met elkaar in balans en hebben deze hun 
plek in het ecosysteem gevonden. Een goede bodem is immers de basis van 
ons aquarium waar zich de meest essentiële processen afspelen voor een 
goede plantengroei en gezond biologisch evenwicht 
 
Substraatsysteem 
Gelukkig zijn er ondernemingen zoals ADA dat een compleet 
substraatsysteem heeft ontwikkeld, speciaal voor het optimaliseren van 
plantengroei en de biologische condities die helpen om het ecosysteem in 
balans te brengen. Het resultaat van vele jaren van ontwikkeling is het ADA 
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Substrate system. Als basis van dit systeem wordt gebruik gemaakt van 
poreuze korrels die een groot hechtingsoppervlak bieden voor micro-
organismen. Hieraan worden extra toevoegingen gedaan, zoals nuttige 
gevriesdroogde bacteriën en schimmels, zodat het aquarium sneller in 
optimaal biologisch evenwicht is. Een andere toevoeging is in de vorm van 
actief koolstof wat onder andere de helderheid van het water verbetert. 
Hieraan kunnen nog extra toevoegingen worden gedaan om het 
zuurstofgehalte in de bodem te verhogen of om er bijvoorbeeld voor te 
zorgen dat planten meer haarwortels aanmaken. De poreuze korrels en 
poeders worden afgedekt met een laag Aqua Soil. Dit speciale substraat 
verlaagt de hardheid en de pH op natuurlijke wijze (zoals turf). De korrels 
zijn dusdanig van vorm en grootte dat een optimale watercirculatie plaats 
kan vinden en zodoende zuurstof en voedingsstoffen naar de plantenwortels 
kan worden gevoerd. De korrels zijn lichter van gewicht dan zand/grind, 
zodat wortels minder weerstand ondervinden bij hun ontwikkeling. Het is 
poreus en biedt plaats voor aanhechting van bacteriën. De korrels zijn 
gemaakt van organisch materiaal en zijn rijk aan organische voedingsstoffen 
en vangen vuildeeltjes op. Ook heeft het Aqua Soil een bufferende werking 
en kan het voedingsstoffen opslaan en afgeven wanneer de planten het nodig 
hebben (zoals klei). Deze vele positieve eigenschappen dragen allemaal bij 
aan een optimale groei van aquariumplanten en het bevorderen van het 
biologisch evenwicht. Hoewel met het door ons gebruikte rivierzand ook 
prachtige resultaten kunnen worden behaald, beschikt zand bij lange na niet 
over al deze positieve eigenschappen. 
 
Tot slot 
Wij als plantenliefhebbers zijn toch altijd in de weer om onze fraaie planten 
in topconditie te laten stralen. Is het dan niet vreemd dat wij met onze 
Hollandse ‘plantenbakken’ niet al veel bekender zijn met het gebruiken van 
een actief substraat? Met de komst van nieuwe plantensoorten en de steeds 
hogere eisen die wij aan hun ontwikkeling stellen is het van groot belang om 
de basis perfect voor elkaar te hebben. In het aquarium willen we graag dat 
onze planten het hele jaar door in volle glorie te aanschouwen zijn. Hiervoor 
is uitgebreide en aandachtige zorg nodig. Voor liefhebbers van een mooi 
beplant aquarium is het een logische stap om voor het ADA substraat 
systeem te kiezen en de beste condities in de aquariumbodem te creëren 
voor optimale plantengroei, helder water en een goed biologisch evenwicht. 
In tegenstelling tot in Nederland is het gebruik van Aqua Soil internationaal 
veel meer ingeburgerd. De meeste deelnemers en vrijwel alle winnaars van 
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‘The International Aquatic Plant Layout Contest’ maken gebruik van dit 
systeem. Het loont de moeite om eens met Google te zoeken op ‘IAPLC’ en 
eens te aanschouwen hoe aquariumliefhebbers, verspreid over de hele 
wereld, een aquarium inrichten en hun aquariumplanten verzorgen. Daarvan 
valt nog veel te leren… 
 
Over de auteur 
Wilco Piest is reeds vele jaren in het bezit van diverse aquaria en letterlijk 
geobsedeerd door de wondere wereld onder water. De laatste jaren heeft hij 
zich gespecialiseerd in aquascaping en het houden van een ‘nature 
aquarium’. Daarbij is Wilco voortdurend op zoek naar nieuwe technieken 
om zijn onderwaterlandschappen verder te perfectioneren. 
Wilco is lid van Aquariumvereniging Natuurvrienden Zwolle. 
 

TERUGBLIK NATUURSTUDIEWEEK 
2014 IN LANDSRADE 
De NSW vierde dit jaar een jubileum dat heel geslaagd was. Het weer 
werkte mee en de sfeer was weer als vanouds. De week stond vooral in het 
teken van de vlinder, waarvan we er opvallend veel gezien hebben. 
  
De 60e natuurweek werd gehouden van 13 tot 20 juni en was met 45 
deelnemers goed bezet. Natuurlijk was het heel leuk om al de oude 
bekenden weer te ontmoeten en ook een nieuwe deelnemer te verwelkomen. 
Iedereen had zijn huis al gauw gevonden en zich geïnstalleerd.  
Na het avondeten kwamen we om 8 uur weer bij elkaar voor het 
avondprogramma. Omdat het toch wel een beetje feest was, was er voor 
iedereen ook vlaai bij de koffie, wat best in de smaak viel.  
Loek van der Klugt heette een ieder welkom en liet al de deelnemers de 
revue passeren. Hij nam hierna zoals elke avond met behulp van een door 
hem samengestelde PowerPointpresentatie, de wandeling van de volgende 
dag door. Routekaartje en belangrijke punten werden hierbij besproken. 
Iedereen had daarnaast ook een door Lotty Sonnenberg samengestelde krant 
gekregen, waarbij de route per dag was ingetekend en wat 
wetenswaardigheden over de omgeving waren vermeld. Zo konden we de 
volgende dag goed voorbereid op pad.  
Vanwege het jubileum kregen alle deelnemers een door Lotty samengesteld 
boekje met daarin als inleiding de historie van de natuurstudieweek samen 
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met alle tot nu toe gebruikte limericks en tekeningen uit de 
uitnodigingsbrieven. Dit boekje werd ook verstuurd naar vele trouwe oud-
deelnemers en oud-commissieleden.  
Hierna konden we genieten van een door Willebrord Dorresteijn gemaakte 
3D presentatie over de Nieuwkoopse plassen, waarna Arjen Spiekstra ons 
nog trakteerde op eveneens stereobeelden van de Grand Canyon, vorige 
natuurweken en boomkikkers.  
 
Zaterdag stonden we allen om 9 uur weer klaar met rugzak, verrekijker of 
fototoestel voor een wandeling naar Eys en terug.  
Door de bossen en langs de bosrand kwamen we bij de Eyser Heuvelrug. 
Langs de Eyserhof en door Eys ging het verder langs de Eyserbeek waarbij 
we door het bronnengebied kwamen met de typische vochtminnende 
plantengroei. Later langs de Gulp vrolijkte het Oranje havikskruid de oever 
op.  
Voorbij Gulpen hadden we een mooi kijkje op de tuinen van kasteel 
Neubourg.  
Langs landerijen en de bosrand kwamen we weer in Landsrade.  
’s Avonds was er leerrijk vermaak met de door John en Ellen Bakker 
samengestelde natuurquiz.  
 
Zondag bezochten we de Belgische kant van de St. Pietersberg waar we na 
een korte klim langs de imposante kalksteenrotsen liepen met de voor dit 
gebied karakteristieke plantengroei. 
We werden verrast door de vele Dambordjes die hier vlogen. Het is een 
vlinder die je niet zo gauw tegenkomt en die natuurlijk druk door iedereen 

werd gefotografeerd.  
De vlinders hebben veel 
nectar nodig en zitten 
graag op paarse en roze 
bloemen.  
Onderaan de berg 
kwamen we langs de 
meertjes waar veel 
kikkers zaten en talrijke 
juffers en libellen druk 
heen en weer vlogen. Er 
viel van alles te 
ontdekken en de 
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belangstelling was dan ook groot.  
Verderop bij de weitjes was het genieten van de vele orchideeën, waar je 
hier helemaal mee omringd was. Hiertussen ook meerdere exemplaren van 
de Bijenorchis.  
’s Avonds verzorgde Ber Onderwater een terugblik over natuurweken van 
lang geleden waarbij belangrijke en ludieke momenten in beeld kwamen. 
Hierna ging Lotty ook nog terug in de tijd met wat beelden van vroeger.  
 
Maandag maakten we een wandeling in Kempen-Broek in België door 
natuurgebiedjes met ieder een heel eigen aard.  
In het bos Jagers-borg zagen we meerdere vlinder-soorten.  
Naast de Kleine ijsvogelvlinder en de Phegeavlinder zagen we ook de 
Eikenpage, die normaal niet veel gezien wordt omdat hij hoog in de bomen 
leeft.  
De Gewone kameleonspin behoort tot de familie van de krabspinnen. Ze 
kunnen hun kleur aanpassen aan de ondergrond waar ze op zitten en kunnen 
in een paar dagen van wit (met soms rode strepen) knalgeel worden. Ze 
vangen prooien die veel groter zijn dan zij zelf en verdoven ze. Hierna 
spuiten ze verterend speeksel in om ze daarna leeg te zuigen. Op de St 
Pietersberg kwamen we deze spin ook tegen toen ze net een Dambordje had 
buitgemaakt.  

In het Moerassige gebied Den Tösch zochten we nog naar boomkikkers 
maar hebben ze helaas niet gevonden omdat het weer niet geschikt was. Wel 
zagen we even later Konikpaarden in de verte in het water staan, wat een 
romantisch plaatje opleverde.  
’s Avonds vertelde Gerard van Heusden met behulp van mooie plaatjes over 
zijn belevenissen in Gambia.  
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Dinsdag maakten we een rondwandeling vanuit Gulpen. De wandeling 
voerde door de mooie Ingbergrub. Altijd weer een belevenis, die hoog 
begroeide wanden.  
Tussen al het groen waren weer veel insecten te ontdekken zoals deze 
bloedcicade. Hij behoort tot de zogenaamde spuugbeestjes of 
schuimcicaden. Die een nest maken van schuim. Van deze soort zul je het 
nest niet vinden want hij maakt het onder de grond. Zowel de nimfen als 
volwassen cicaden leven van plantensappen.  
Het was een mooie wandeling, waar we weer heel veel planten zagen, 
waaronder ook orchideeën.  
Uiteindelijk stonden we hoog boven Gulpen, waar we door de weilanden 
weer naartoe afdaalden.  
’s Avonds vertelde André de Graaf ons over de geheimen van orchideeën en 
liet daarbij mooie plaatjes zien. Daarna liet Lotty zien wat er zo allemaal te 
beleven is in haar gifkikker terrarium.  
 
Woensdag wandelden we langs de Perlenbach naar Monschau.  

De Perlenbach dankt zijn naam aan de beekparelmossels die hier vroeger 
voorkwamen. Toen de beschermende maatregelen werden opgeheven, 
waren de mossels al heel snel uitgeroeid.  
In het grasland langs de beek vonden we vele bloemen en een opvallende 
soort daarbij was de Kleine ratelaar.  
In Zuid-Limburg kwamen we al vaker de grote broer hiervan tegen: de 
Grote ratelaar, vaak vergezeld van orchideeën. Leuk was het om hier de 
kleine soort te vinden. De ratelaar behoort overigens tot de bremraapfamilie 
en is een halfparasiet op gras en graan.  
Een vlindertje van nog geen 1,5 cm liet zich regelmatig zien: het 
Boterbloempje. In Nederland vrij zeldzaam, maar hier zagen we ze 
regelmatig vliegen.  
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Langs een sterk stijgend maar heel mooi pad kwamen we uiteindelijk boven 
en hadden bij de Engelsley en Teufelsley een fraai uitzicht op de omgeving.  
Omlaag lopend kwamen we uiteindelijk in Monschau uit vanwaar de bus 
ons weer naar Landsrade bracht.  
’s Avonds vertoonde André van Stijn ons mooie en leerzame beelden van 
landschap- en macrofotografie.  
 
Donderdag, alweer de laatste wandeling en vandaag mocht iedereen het zelf 
uitzoeken. Aan de hand van een puzzeltocht werd het stadspark van 
Maastricht verkend en leerden we heel veel over bomen.  
Leuk was het ook om nu de vruchten te zien van de bomen die de commissie 
bij het voorlopen had zien bloeien. Een voorbeeld hiervan is de 
sneeuwklokjesboom.  
De eerste aanzet tot ontwikkeling van het stadspark werd al in 1836 
gegeven. Hierna werd het verder ontwikkeld tot het uiteindelijk een 
aaneensluiting werd van vijf parken, verbonden door het riviertje de Jeker. 
De variatie aan bomen is zeer groot en er zijn wel 160 soorten te 
onderscheiden, waarvan meerdere zeer zeldzaam zijn. 
De wandeling ging gedeeltelijk ook over de vestingwallen en langs oude 
stadsmuren, waar we een rijke muurvegetatie konden bewonderen.  
Hier stond massaal het Stengelomvattend havikskruid in bloei, dat 
tegenwoordig ook wel Maastrichts havikskruid wordt genoemd omdat het 
verder bijna nergens in Nederland voorkomt en op de Rode lijst staat.  
’s Avonds was er de traditionele fotowedstrijd, georganiseerd door Loek van 
der Klugt en gepresenteerd door Ber Onderwater. De deelnemers hadden 
weer heel bijzondere plaatjes ingestuurd. De uitslag van de puzzeltocht werd 
bekendgemaakt en ook van de eerder in de week gepresenteerde natuurquiz 
werd de winnaar genoemd. Er werden presentjes uitgedeeld aan de 
verzorgers van diverse programmaonderdelen en aan mensen die zich op 
andere wijze verdienstelijk hadden gemaakt tijdens de week.  
Hierna nam Robbert Zuidam samen met enkele enthousiaste deelnemers de 
avond over. Zij maakten er een bont geheel van. De Commissie werd voor 
de organisatie bedankt en ontving presentjes. Hierna werd de avond met 
zang en voordrachten op een vrolijke wijze afgerond. Er werd zelfs een 
nieuw NSW-lied gezongen.  
Zo kwam de NSW weer tot een einde, maar we kunnen zeker zeggen: het 
was weer heel geslaagd! 
 Tekst en foto’s: Lotty Sonnenberg  
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