
 

SLOBKOUSNIEUWS 21 jrg1 
Woensdag 14 september 2011 

De wandeling op het militair domein achter de witte bergen, was een waardige afsluiter voor het 

seizoen 2011. Theo gidste ons langs leuke plantjes maar liet ons ook genieten van het prachtige 

heidepanorama. Nadien was er in de Katershoeve gelegenheid genoeg om het stof door te spoelen 

maar werd er ook druk overlegd over een programma voor volgend jaar. De voorstellen werden netjes 

genoteerd en we gaan er mee aan de slag. Van zodra het programma volledig is horen jullie het als 

eerste. 

 

Het was een mooi seizoen waarin we tijdens 22 uitstappen niet minder dan 2577 waarnemingen 

optekenden. Aan de lijst van vorig jaar konden we 146 soorten toevoegen, waardoor hij al is 

aangegroeid tot 615 soorten. Van de 51 personen die sedert het ontstaan van de werkgroep op onze 

deelnemerslijst terecht kwamen namen er dit jaar 35, of niet minder dan 70%, deel aan wandelingen. 

We waren gemiddeld met 11 op stap maar Nicole verdient een ereprijs want ze miste geen enkele 

uitstap! 

Wie van statistiekjes houdt komt verder in deze nieuwsbrief nog wel aan zijn trekken en de die hards 

kunnen altijd zelf met de excellijst aan de slag. 

 

Voor de echte plantenwandelingen is het  weer wachten tot voorjaar 2012 maar dit wil niet zeggen dat de 

slobkousjes nu in een winterslaap gaan. 

Vanaf 28 september komen we elke twee weken op woensdagavond om 19:00 samen in de Wulp voor het 

determineren van paddenstoelen die door de deelnemers worden meegebracht. 

Vanaf 21 september organiseren we een voormiddaguitstap die we starten om 09:00. Voor deze activiteit wordt 

telkens de bestemming en de afspraakplaats meegedeeld via mail, zodat we maximaal kunnen gebruik maken van 

mogelijkheden om samen te rijden. 

Een meer gedetailleerd programma van de najaarsactiviteiten volgt in een afzonderlijke mail. 

 

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

noordlimburg.be/planten_slobkousen.html. 

 

Met vriendelijke groet 

Jan 

http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html
http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html


 Volgende afspraak voor de plantenwandeling is  

 

In 2012! 
 

 

Maar woensdag starten we al met onze eerste 

voormiddaguitstap. 

We willen rondneuzen aan de Maas. 

Start om 9:15 aan het bezoekerscentrum De Wissen Medaerstraat 42 3650 Dilsen Stokkem. 

 

Met een vertrek aan de kerk van Overpelt Fabriek om 8:15 stipt en een opstapplaats in Peer 

aan de strijkwinkel langs de kiezel naar kleine Brogel (vanuit kleine Brogel een 200m voor 

de rotonde met de F16 aan de rechterzijde) om 8:30 moet het mogelijk zijn startklaar te 

staan in Stokkem om 9:15. 

 

Wie mee op stap wil gaan kan me best snel een mailtje sturen. Ik breng dan via mail 

onmiddellijk de deelnemers met mekaar in contact zodat eventueel verdere afspraken 

kunnen gemaakt worden om samen te rijden. Zelf zal ik er spijtig genoeg niet bij kunnen 

zijn. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Jan



Mooie plaatjes van onze laatste wandeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stijve ogentroost 

 

 

 

 

 

 

Gewone waternavel 

 

 



groot struisriet 

 

 

 

 

moeraszuring 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daar moet iets heel speciaal gestaan hebben 



 

STATISTIEK van de laatste wandeling: 

 

 

Nog meer plantjes op onze lijst: 

heggenduizendknoop 

ooievaarsbek 

rood guichelheil 

 

We zagen ze dit jaar voor het eerst: 

 

Borstelgras 

grondster 

moeraszuring 

 

 



STATISTIEK van het voorbije seizoen: 

146 planten kwamen onze lijst aanvullen: 

 

aalbes franse roos hoenderbeet nachtkoekoeksbloem taxus 

akkerhoornbloem gaffelsilene hondspeterselie  noorse esdoorn tijm 

amerikaanse 
kruidkers ganzenbloem hongaarse raket ooievaarsbek timoteegras 

beemdlangbloem gele plomp japanse lork oostenrijks vlas tongvaren 

berm ooivaarsbek gele riebes kalmoes oranje havikskruid torenkruid 

beuk gesteeld glaskroos klein timoteegras paardenkastanje venkel 

bitterkruid gevlekt longkruid klein wintergroen phacelia 
Verspreidbladig 
goudveil 

blaaszegge gevleugeld hertshooi kleine lisdodde plat beemdgras vijfdelig kaasjeskruid 

bleekgele 
droogbloem gewone rolklaver kleine maagdenpalm pluim zegge viltganzerik 

bleke zegge 
gewone 
salomonszegel kleine pimpernel populier viltroos 

bonte wikke gewone steenraket kleine varkenskers prikneus viooltje 

borstelbies glanzige ooivaarsbek kleine veenbes rietzwenkgras welriekende agrimonie 

bosandoorn grauwe abeel kleinkroos rivier fonteinkruid wilde averuit 

boskortsteel grauwe wilg kleverig kruiskruid rode ganzenvoet wilde cichorei 

bosmuur grijskruid klokjesgentiaan rode kornoelje wilde kamperfoelie 

brandnetel groot hoefblad koolzaad rode ogentroost wilde kardinaalsmuts 

brandpastinaak groot kaasjeskruid korenbloem rood guichelheil witte klaverzuring 

corsicaanse den grote boterbloem kruisbes rozetsteenkers witte mosterd 

dille grote leeuwenbek laurierkers scherpe fijnstraal witte munt 

draadrus grote muur lidsteng scherpe zegge zachte duizendknoop 

driekleurig viooltje grote pimpernel liggend hertshooi schietwilg zandteunisbloem 

dwergkroos grote waterranonkel liggende klaver slanke sleutelbloem zandzegge 

echte guldenroede handjesgras 
liggende 
vleugeltjesbloem spoorbloem zeegroene muur 

echte kamille harig vingergras linde steenanjer zinkboerenkers 

egelantier heggendoornzaad mais stijve ogentroost zomer fijnstraal 

elzenzegge heggenduizendknoop mansbloed stijve wikke zonnebloem 

engelsgras heggenrank melde stijve zegge 

 fijne waterranonkel heksenmelk Moeras zoutgras stinkend streepzaad 

 fijnspar hemlockspar muskuskaasjeskruid tamme kastanje 

 fraaie vrouwenmantel hertshoornweegbree muurleeuwenbek tarwe 

 



Deze plantjes waren in 2010 van de partij maar kregen we dit jaar niet meer te zien: 

 

addertong iep Teer guichelheil 

akkerklokje  jeneverbes tweehuizige Zegge 

armbloemige waterbies judaspenning valse kamille  

barbarakruid kikkerbeet Veenmos-orchis 

beekpunge klein blaasjeskruid veenwortel 

Blauwe knoop klein sterrenkroos veldbeemdgras 

bosaardbei kleine bevernel veldsla 

bosanemoon kleine brandnetel  vetblad 

bosooievaarsbek kleine duizendknoop viooltje 

Breed wollegras kleine Ratelaar viooltje 

daslook kleine teunisbloem vlozegge 

donkere ooivaarsbek Kleine watereppe waterpest 

douglasspirea klimopereprijs weymouth-den 

draad Zegge knikkend tandzaad witte narcis 

drienerfmuur Knolcyperus witte winterpostelein 

eendenkroos kruisbladwalstro wollige munt 

fioringras loos Blaasjeskruid zilverschoon 

fonteinkruid  lupine zompzegge 

gele morgenster moerasbasterdwederik zwanenbloem 

gewone berm Zegge moerashertshooi zwarte den 

gewone duizendknoop moerasviooltje 

 gewone vleugeltjesbloem moesdistel 

 gewone vogelmelk naald waterbies 

 glad vingergras noordelijke water- lelie 

 grote leeuwenklauw  papegaaienkruid 

 grote Ratelaar peterselie-braam 

 guldenroede plat Blaasjeskruid 

 hangende zegge rankende helmbloem  

 hondsroos rechte rus 

 hoog struis-gras rosse vossestaart 

 



Deze plantjes kregen we maar eenmaal te zien 
aalbes geel nagelkruid kaardebol peterselievlier venkel 

amerikaanse 
karmozijnbes geel walstro kalmoes phacelia 

Verspreidbladig 
goudveil 

basterdwederik geelrode naaldaar kamgras pijlkruid viltganzerik 

beemdkroon gele plomp kantige basterdwederik  plat beemdgras viltige-basterdwederik 

beemdlangbloem gele riebes klein wintergroen populier viltroos 

Beenbreek geoorde wilg kleine lisdodde prikneus waterdrieblad 

berm ooivaarsbek gesteeld glaskroos kleine maagdenpalm rapunzelklokje waterpostelein 

bitterkruid gevlekt longkruid kleine pimpernel rietorchis watertorkruid 

blaaszegge gevlekteorchis kleverig kruiskruid rietzwenkgras waterviolier 

bleke zegge gevleugeld hertshooi koolzaad rivier fonteinkruid welriekende agrimonie 

bolderik gewone steenraket korenbloem rode ganzenvoet wikke spec- 

bonte gele-dovenetel gewone zand-muur kruidvlier rode kornoelje wilde averuit 

Borstelgras glanzige ooivaarsbek kruipbrem rode ogentroost wilde cichorei 

borstelkrans grauwe abeel kruisbes rood guichelheil wilde kamperfoelie 

bos vergeetmenietje grauwe wilg kruisbladige wolfsmelk rozetsteenkers witte els 

boshavikskruid groene naaldaar laurierkers schaduwgras witte klaverzuring 

boskortsteel grof hoornblad lidsteng scherpe fijnstraal witte munt 

bosmuur grondster liggend hertshooi slangelook witte waterlelie 

brandpastinaak groot hoefblad 
liggende 
vleugeltjesbloem smalle waterpest wouw 

canadese guldenroede groot kaasjeskruid mais spoorbloem zeegroene muur 

canadese rus groot streepzaad mansbloed stalkaars  zinkboerenkers 

cipres wolfsmelk grote bevernel melde steenanjer zomprus 

citroengele honingklaver  grote klaproos  meligetoorts ster Zegge zonnebloem 

dille grote pimpernel middelsteteunisbloem stijfhavikskruid zwart blauwe rapunzel 

draadrus grote waterranonkel moeras beemdgras stijve klaverzuring   

driekleurig viooltje grote windhalm moeras zout-gras stijve wikke   

dubbelloof gulden sleutelbloem moeraszuring stijve zegge   

dwerg Zegge handjesgras muskuskaasjeskruid 
stinkend 
streepzaad   

echte guldenroede harig vingergras muurleeuwenbek tarwe   

egelantier heggenduizendknoop nachtkoekoeksbloem taxus   

fijne waterranonkel heksenmelk noorse esdoorn tijm   

fijnspar hemelsleutel okkernoot tongvaren   

fraaie vrouwenmantel hemlockspar ooievaarsbek torenkruid   

franse roos hoenderbeet oostenrijks vlas tros-vlier   

gaffelsilene hongaarse raket oranje havikskruid tuin-bingelkruid   

ganzenbloem kaal breukkruid paardenkastanje veldlathyrus   

 

 

De grote weegbree was zo goed als altijd van de partij. 

Een echte stalker 


