VOGELS VAN HET GEULDAL
Programma voor een midweek in het Geuldal
van woensdag 11 t/m vrijdag 13 april 2018

In dit mooie gebied in het uiterste zuiden van ons land gaan we op zoek naar o.a.
de Appelvink, de Grote gele kwikstaart, de Middelste bonte specht, de Waterspreeuw en de
IJsvogel.

Waterspreeuw (foto Meinse van der Velde)
Dag 1
Na een voor sommigen lange reis starten we ons programma na een korte kennismaking met een
lunch.
De middagwandeling voert ons door het westelijk van ons hotel gelegen deel van het Geuldal met
het mooie hellingbos “De Dellen”. We maken ook een rondje langs de “Curfsgroeve” (een oude
mergelgroeve die nu een uniek natuurgebied geworden is).
Na een drankje onderweg sluiten we de dag af met een 3-gangendiner in ons hotel.
Dag 2
Na het ontbijt vertrekken we met twee busjes naar het Belgische Plombières.
We maken van daaruit een mooie wandeling langs de bovenloop van de Geul door een uniek
natuurreservaat.
Het is ontstaan op oude terreinen van lood- en zinkmijnen. Op deze laatste gronden groeit de
bekende zinkflora met o.a. het prachtige gele Zinkviooltje.
Na de lunch in Moresnet (vroeger een apart landje) lopen via een iets andere route langs de Geul
terug naar Plombières en we keren met de busjes weer terug naar ons hotel.
(Daarna is er een uurtje extra vrije tijd ter beschikking om bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan
de nabijgelegen dorpskerk van Houthem – St. Gerlach. Deze behoort vanwege de voor Nederland
unieke wandfresco’s tot de religieuze top-100 van ons land.
Ook de op een steenworp afstand gelegen “Kindervallei” (een Ronald McDonaldhuis), dat door de

Oostenrijkse kunstenaar en architect Hundertwasser ontworpen is, is een zeer bezienswaardig
gebouw door zijn regenboogkleuren en organische (antroposofische) vormen.
We besluiten de dag weer met een 3-gangendiner in ons hotel.

Zinkviooltje (foto Raymond Oostwegel)

Dag 3
Voor de liefhebbers is er vóór het ontbijt een dageraadexcursie door het vochtige natuurgebied
“Ingendael”. Daar verwachten we de Bosrietzanger en de Roodborsttapuit.
Na het ontbijt vertrekken we voor een wandeling door het oostelijk van ons hotel gelegen deel van
het Geuldal. We wandelen weer terug door een hellingbos met een bezoek aan de
“Meertensgroeve”, een oude grind- en zandgroeve die nu het leefgebied is van o.a. de
Vroedmeesterpad en de Geelbuikvuurpad.
Na een afscheidslunch in ons hotel komt aan dit mooie programma een einde en zijn de deelnemers
weer op tijd thuis.
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Reiscode: 1805LIM.
3-Daagse natuur- en vogelreis in Nederland en België: 11 t/m 13 april 2018.
Reisleiders: Raymond Oostwegel en Ton Jeuken (info@raymondoostwegel.nl).
Reisperiode: woensdag 11 t/m vrijdag 13 april 2018.
Maximum aantal deelnemers: 14.
Reissom: € 259,- per persoon op basis van gedeelde 2-persoonskamer; éénpersoonskamer
toeslag: € 50,- (beperkt beschikbaar).
• Incl.: twee hotelovernachtingen met volpension, beginnend en eindigend met de lunch op
resp. woensdag en vrijdag. Vervoer met 2 minibusjes.

