
 

SLOBKOUSNIEUWS 9 jrg1 
Woensdag 15 juni 2011 

14 slobkousjes aan de start voor de exploratie van een tetrade (niet minder dan 4 kilometerhokken!). Het was voor 

de eerste keer dat we met de Slobkousjes een kilometerhok bezochten (c6182) waarvan we toegezegd 

hebben dit te willen inventariseren, voelt een beetje als het echte werk! 

Hoe je dat aanpakt kregen we met de opdracht mee van Bert Beerten: 

Beste plantenliefhebber, 

 Bij de inventarisatie van een tetrade (4 hokken met een oppervlakte van 1 km²) ga je als volgt te 

werk.  Kies een kilometerhok, waar de meeste variatie in voorkomt. Dat hok moet volledig 

geïnventariseerd worden. Bezoek het tweemaal: 1 keer in mei en 1 keer in juli. Vul voor ieder bezoek 

een aparte streeplijst in. Afhankelijk van de aanwezigheid van voorjaarsbloei of herfst-adventieven 

kan het onderzoek van bepaalde habitats op andere (vroegere, latere) tijdstippen gebeuren. Met als 

gevolg dat je meerdere inventarisaties uitvoert.  Gebruik twee streeplijsten (mei, juli) voor het 

gekozen kilometerhok. 

De drie andere kilometerhokken van de tetrade dienen als aanvulling. Inventariseer habitats, die niet 

in het gekozen kilometerhok voorkomen (bvb. Industriezone, vijver, bosje, holle weg, spoorweg, 

kerkhof, park, hoogstamboomgaard, enz.). Vul ook hier per km-hok en weer voor ieder bezoek een 

aparte streeplijst in. 

Uiteindelijk  heb je dan op het einde van het seizoen 1 volledig onderzocht hok met aanvullingen van 

belangrijke habitats uit de rest van de tetrade. 

Als er streeplijsten tekort zijn geef een seintje, dan sturen we ze na! 

  
Moesten er vragen zijn: 

Bert Berten                                Rutger Barendse   bert-

berten@skynet.be              rutger.barendse@telenet.be    011/22.40.32   0476/403.451 

Het zal duidelijk zijn dat er nog werk aan de winkel is. Maar het moet in eerste instantie wel leuk blijven natuurlijk.

mailto:rutger.barendse@telenet.be


We bezochten het deel c61821, waarin het Turfven gelegen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We konden hier mooi het grasklokje vergelijken met het weideklokje, dankzij Mieke die zo praktisch 

was ze naast elkaar te leggen. 

 

Mieke en haar vader volgden reeds de cursus planten en komen nu hopelijk onze groep versterken. Ze 

zijn alvast van harte welkom. 

 

Na het Turfven ging de route door een dennenbos, waar lork nog even voor verwarring zorgde, 

langs berm met de nodige distels, kattestaart en de grote ontdekking van Pierre nl. Oranje 

havikskruid. Oranje havikskruid is van oorsprong een bergplant uit Midden, Noord, en Oost Europa. 

(Blijkt ook nog als bastaard met Muizeoor voor te komen, uitzoeken!) 

 

Rest van het kilometerhok is voor een volgende keer. 

 



Op de volgende pagina de statistiek. De waarnemingen van dit jaar hebben intussen de kaap van 1000 overschreden. 

 

Op de laatste pagina wat leuke plaatjes. Wie er meer wil zien moet zeker eens op de website van Jean Claude gaan 

kijken. Je kan terecht op het gewoonlijke adres (onderaan op de pagina, met de vermelding NEW). 

http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm 

 

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

noordlimburg.be/planten_slobkousen.html. 

 

 

 

 

Volgende afspraak is woensdag 22 juni. 

OPGELET HET PROGRAMMA MOEST WORDEN GEWIJZIGD 

We komen om 19:00 samen aan de parking van de begijnenvijvers . We gaan op 

exploratie in geplagde delen van de resterheide. 

Tot woensdag 

Jan 

 

http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm
http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html
http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html


STATISTIEKEN: 

Kwamen de lijst vervolledigen: 

hanekam 

gewone rolklaver 

japanse lork 

oranje havikskruid 

bonte wikke 

 

We zagen ze dit jaar voor het eerst: 

akker-vergeet-me-nietje 

bonte wikke 

bos-kruiskruid 

canadese-fijnstraal 

Europesehanepoot 

gewone rolklaver 

gewoon struis-gras 

grasklokje  

greppelrus 

grote klit 

hanekam 

harig knopkruid 

japanse lork 

klein streepzaad 

oranje havikskruid 

timoteegras 

vogelwikke 

zwaluwtong 

zwarte nachtschade 

 

We zien ze zo goed als altijd: 

straatgras 

paardebloem spec- 

grote weegbree 

smalle weegbree 

veldzuring 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


