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Op zoek naar de geheimen van 

de schoonheid van de Eifel  
 

Uitnodiging Diabolodagen 2019 
op 27 en 28 september in de Eifel, Duitsland 

 

Wandel met ons mee door de bossen en dalen van de Eifel. Laat je door kenners 
van dit gebied (ervaren gidsen en medewerkers van een onderzoeksstation) 

informeren over natuur, landschap, geologie en een vleugje cultuur van deze  
fraaie omgeving. 
 

 
 

Figuur 1. Karakteristieke Eifel-bach  
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Ecoystemen van de Noord-Eifel 

Op vrijdag verzamelen we in het centrum van Heerlen nabij het Centraal Station. 
Van daar uit vertrekken we in een touringcar naar de Noord-Eifel. Daar zullen we  

in de middag door natuurgids Olaf Op den Kamp (zie www.eifelnatur.de )  
rondgeleid worden in het natuurgebied Breinigerberg. Olaf heeft niet alleen een 
zeer brede kennis van plantensoorten, maar ook van vlinders in het bijzonder de 

Zilveren maan (zie www.zilverenmaan.com). Hij is auteur van diverse natuur-
wandelboekjes. 

 

  
 

Figuur 2. Engels gras (Armeria maritima) op de Breinigerberg  

 

De Breinigerberg kent een unieke vegetatie met zinkflora en kalkflora. Met name 
die zinkflora is bijzonder. Deze plantengemeenschap op zinkhoudende grond 
treedt in Duitsland alleen op in een beperkt aantal plekken. Op de Breinigerberg 

leeft een groot aantal parelmoervlinders. Ook is het gebied rijk aan reptielen, zo 
leven er Levendbarende hagedis, Hazelworm, Gladde slang en Ringslang. Niet 

voor niets heet het gebied ook wel de Slangenberg. Een bijzonder amfibie in het 
gebied is de Vroedmeesterpad. 
 
 

 

Natuuronderzoek vanuit Biologisch Station StädteRegion Aachen  
Vrijdagavond staat in het teken van de het natuuronderzoek en de monitoring 

die vanuit het Biologische Station StädteRegion Aachen in Stolberg gedaan 
wordt. Eerst zal vlinderdeskundige Bernhard Theißen van het Biologische Station 

ingaan op vlinderonderzoek in de Eifel en op de activiteiten en taken van 
Biologische Station. Vervolgens geeft Samirah Haselhoef een presentatie over 
haar afstudeeronderzoek naar de blauwe vuurvlinder (Lycaena helle) dat zij doet 

in het kader van haar MSc.-opleiding Environmental Sciences aan de OU. Haar 
onderzoek wordt begeleid vanuit het Biologische Station en door Dennis Uit de 

Weerd. 
 

http://www.eifelnatur.de/
http://www.zilverenmaan.com/
http://www.eifelnatur.de/Niederl%E4ndisch/Seiten/Hazelworm.html
http://www.eifelnatur.de/Niederl%E4ndisch/Seiten/Ringslang.html
http://www.eifelnatur.de/Niederl%E4ndisch/Seiten/Vroedmeesterpad.html
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Figuur 3. Blauwe vuurvlinder (Lycaena helle) 

 
 

Geologie en landschap van de Eifel 
Zaterdagmorgen starten we, na een gedegen Duits Frühstuck, met een lezing 

over de geologie en het landschap van de Eifel door Hans-Georg Brunemann. 
Hans-Georg is mineraloog van opleiding en al jaren zeer betrokken bij de 
(natuur) educatie in de Eifel. Hij is auteur van menig wandelgids voor dit gebied. 

Na de lezing neemt hij ons mee het veld in, waarbij ons een pittige afdaling naar 
en klim vanuit de Urftsee te wachten staat. Als het weer het toestaat 

onderbreken we de geologisch excursie met een picknick in het veld. 
 

 
 

Figuur 3. De Urftsee (foto: D. Ketz) 
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Programma vrijdag 27 september.  

 
12:00 Ontvangst in Heerlen nabij CS 

13:00 Vertrek per touringcar naar de Noord-Eifel  
14:00 Wandelexcursie o.l.v. natuurgids Olaf Op den Kamp 
17:00 Vertrek naar Jugendherberge Hellenthal  

18:00 Diner  
20:00 Lezing door Dr. Bernhard Theißen over onderzoek naar en monitoring van 

de natuur in de Noord-Eifel vanuit het Biologische Station StädteRegion Aachen. 
21:00 Presentatie door OU MSc-studente Samirah Haselhoef over haar 
afstudeeronderzoek naar de blauwe vuurvlinder in de Eifel 

21:30 Borrel 
 

 
Programma Zaterdag 28 september  
 

08:00 Ontbijt en lunchpakket maken 
09:30 Lezing over geologie en landschap van de Eifel door Hans-Georg 

Brunemann  
10:30 Vertrek per touringcar naar Vogelsang  

11:15 1e deel wandelexcursie omgeving Vogelsang / Urftsee 
12:30 Picknick aan de Urftsee 
13.30 2e deel wandelexcursie omgeving Vogelsang / Urftsee 

15:00 Vertrek per touringcar naar Heerlen (omgeving CS)  
16:00 Huiswaarts of voor de liefhebber napraten onder genot van een drankje 

 
Taal 
De lezingen en excursies zullen wisselend in het Nederlands en Engels zijn. 

 
Startlocatie  

Het programma start bij Centraal Station van de spoorwegen in Heerlen.  
Begin september volgt nadere informatie over het exacte verzamelpunt en 
parkeergelegenheid voor deelnemers die met de auto komen.  

 
Overnachting  

In de Jugendherberge zijn 30 slaapplekken gereserveerd. Je slaapt met 
meerdere personen op een kamer (meestal met 4). Deze plekken worden op 
volgorde van aanmelding toegewezen. Voor de vereniging is het vanuit 

kostenoverwegingen van belang dat alle 30 plekken ook daadwerkelijk bezet 
worden. Bij meer aanmeldingen wordt in samenspraak met de latere aanmelders 

gekeken naar alternatieve mogelijkheden in de nabije omgeving. Mogelijk 
betekent dit voor de latere aanmelders iets hogere kosten voor de overnachting.  
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Aanmelden  

Als organisatie van de Diabolodagen willen we graag zo snel mogelijk zicht 
hebben op het aantal deelnemers, zodat we de logistieke zaken daar tijdig op af 

kunnen stemmen. Meld je daarom zo spoedig mogelijk aan, door het 
aanmeldformulier ingevuld per e-mail te verzenden aan secretaris@nouw.nl.  
Nadat je een bevestiging hebt ontvangen, ben je van deelname verzekerd! 

(de uiterlijke aanmelddatum is 31 augustus 2019).  
 

 
Kosten  
Door een substantiële bijdrage vanuit de verenigingskas hebben we de 

deelnamekosten relatief laag kunnen houden. 
Deelname aan dit programma kost (p.p.): €85,- (leden) en €105,- (introducés)  

Hierin zijn inbegrepen: 
- Koffie/thee/vlaai bij ontvangst 
- Vervoer (vanaf Heerlen) per touringcar gedurende beide dagen 

- Diner op vrijdagavond 
- Overnachting van vrijdag op zaterdag 

- Ontbijt en lunchpakket op zaterdag 
- Drie lezingen en twee gegidste wandelexcursies.  

Bijdrage bij inschrijving over te maken. De bankdetails staan in de voettekst 
van dit bericht.  
 

Clausule  
Elk lid mag 1 introducé meenemen. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een 

ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering. De organisatie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor materiële of persoonlijke schade.  
 

Meer doen in de regio?  
Het is mogelijk interessant om een of twee nachtjes langer in de Eifel te blijven. 

In de omgeving is genoeg te doen: wandelen, fietsen/mountainbiken of 
stedenbezoek (bv. Aachen of Monschau). Indien je dit wilt doen: hou er dan 
rekening mee dat je op eigen gelegenheid van de Eifel terug naar Heerlen moet 

reizen. Je kunt een verblijfsverlenging natuurlijk ook in het mooie Zuid-Limburg 
plannen. 

 
Organisatie  
De organisatie is in handen van Wilfried Ivens (045-5762707 – op werkdagen, 

wilfried.ivens@ou.nl) en Samirah Haselhoef. 
 

Links  
Eifelnatur-Olaf op den Kamp: http://www.eifelnatur.de/Niederl%E4ndisch/Seiten/Intropagina.html 

Biologisch Station StädteRegion Aachen e.v.: https://www.bs-aachen.de/de/ 

Nationalpark Eifel: https://www.nationalpark-eifel.de/nl/ 

DJH Jugendherberge Hellenthal: https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/hellenthal-

445/portraet/ 

Vogelsang IP Internationaler Platz: http://www.vogelsang-ip.de/nl/ 

 

mailto:wilfried.ivens@ou.nl
http://www.eifelnatur.de/Niederl%E4ndisch/Seiten/Intropagina.html
https://www.bs-aachen.de/de/
https://www.nationalpark-eifel.de/nl/
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/hellenthal-445/portraet/
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/hellenthal-445/portraet/
http://www.vogelsang-ip.de/nl/
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Aanmeldformulier  
 

Stuur dit formulier z.s.m., maar uiterlijk 31 augustus 2019 aan 
secretaris@nouw.nl . Het aantal plaatsen is beperkt; aanmeldingen worden 

behandeld in volgorde van binnenkomst. 
 
Nadat je een bevestiging hebt ontvangen ben je van deelname verzekerd!  

 
Volledige naam : ………………………………..  

Woonplaats : …………………………………  
Mobiel nummer : ………………………………  

Neem introducé mee : Ja / Nee  
Volledige naam introducé : ………………………………….  
Woonplaats introducé : ………………………………….  

Thuis bellen i.g.v. nood op : ………………………………….. en ………………………………….  
Vegetariër : Ja / Nee  

Andere eetwensen : ………………………………..  
Opmerkingen slapen : ……………………….  
Ik kom met OV: Ja / Nee  

Ik wil graag met iemand meerijden in de auto vanaf regio : ……………………………….  
Ik kan mensen meenemen in mijn auto vanaf regio: ………………………………. 

Ik blijf langer in de Eifel en reis niet mee terug naar Heerlen: Ja / Nee   
Overige opmerkingen : ………………………………… 

 

Privacy  

Voor deze dag wordt een deelnemerslijst verspreid, zodat jullie kunnen afspreken 

om samen te reizen. Op die lijst staan naast je naam ook je woonplaats en je e-

mailadres.  

Op de dag worden foto’s gemaakt. Na de dag volgt een kort verslag voor in het 

archief en de website van NouW. Het kan zijn dat je op één van de foto’s staat of 

dat je in het verslag genoemd wordt. 

 

Mocht je tegen (één van) bovenstaande zaken bezwaar hebben, dan kun je dat 

hieronder aangeven (zet een kruisje achter het onderdeel waar je bezwaar tegen 

hebt). 

 

Ik wil niet dat mijn woonplaats en emailadres in de deelnemerslijst worden 

opgenomen:  

Ik wil niet gefotografeerd wilt worden:  

Ik wil niet in het verslag genoemd worden:    

 


