
   SLOBKOUSNIEUWS 5 jrg1 
Woensdag 18 mei Eikelbos Eksel 

13 Slobkousjes aan de start voor een wandeling die eindelijk eens binnen een kilometerhok bleef! 

C6-38-43 werd deze keer doorzocht. Op het kaartje van de volgende bladzijde kan je hun voetsporen volgen. Het 

eerste stuk was een droge akker, vorig jaar nog ingezaaid met boekweit het tweede deel een nat hooiland. 

Bij het fotomateriaal twee foto's van de Bonte wikke, te herkennen aan de sterke beharing en het ( meestal!) blekere 
zwaard. Eerst vonden we slechts 1 exemplaar met volledig paarse bloemen waardoor enige twijfel ontstond. Gelukkig 
stonden er iets verderop massa's die wel keurig aan de beschrijving in de boekskes voldeden. 
 

De foto’s van Jean Claude Delforge  zijn te vinden op het gewoonlijke adres http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm  

(onderaan op de pagina, met de vermelding NEW).  Er staan er mogelijk nog enkele bij zonder naam (xxxx_), d.w.z. 

dat alle aanvullingen, verbeteringen en andere suggesties meer dan welkom zijn natuurlijk. Jean Claude doet ook een 

oproep aan iedereen die in de toekomst wil reageren of aanvullen bij zijn foto’s om hem een mailtje te sturen. Je krijgt 

dan onmiddellijk van hem bericht wanneer er nieuw materiaal op zijn webpagina staat waarvoor hij graag advies krijgt. 

Je moet dit wel zelf doen wij geven immers geen e mailadressen van slobkousjes door. Het e mail adres van Jean 

Claude is: jdelforge@scarlet.be 

Isabelle deed intussen een grondige studie van het Engels gras dat we vonden bij de wandeling op Overpelt Fabriek. 

Ze heeft gemeten ( bladbreedte en lengte bloeisteel) en navraag gedaan ( Rutger) en het Engels gras zou toch spp 

Halleri ( zout engels gras) zijn en niet de zinkvariant waar we het voor hielden. 

De volledige lijst van onze waarnemingen verschijnt eerstdaags op onze webpagina http://www.natuurpunt-

noordlimburg.be/planten_slobkousen.html. 

Volgende afspraak is woensdag 25 mei. 

We komen om 19:00 samen aan kapel van Odrada aan de Halflochtdijk, Balen. Het is de 

parkeerplaats van het natuurgebied Scheps  (zie kaartje op volgende pagina) vandaar 

neemt Rutger Barends  ons mee in het natuurgebied van Scheps 

Tot woensdag Jan 

Een toemaatje: 

 Wie geld teveel heeft kan het altijd storten op onze eigenste slobkousspaarrekening BE22 7450 3999 0947 

 wie er bij was op 11 mei moet maar eens gaan kijken naar de slechtvalken van Overpelt Fabriek op: 

http://www.acdseeonline.com/album/Joris+Isabelle+VDHaute/ 
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MOOIE PLAATJES! 

De wandeling door c6 -38 -43 

Bonte wikke 

Een troepje slobkousen 

 

 

 

 

 

 



Volgende afspraak 

 

 

 


