
SLOBKOUSNIEUWS 16 jrg2 

 

Voila het startschot werd gegeven, de kop is er af, we gaan terug op zoek naar planten er waren met elf 

slobkousen in de weer. 

De start verliep deze keer niet voor iedereen vlekkeloos. Omdat de startplaats gewijzigd was ten opzichte 

van ons originele programma hadden we tot 18:30 opvang voorzien op de oorspronkelijke plaats. Geplaagd 

door de vele wegenweken kwam een groepje van drie daar net te laat toe want intussen waren we 

vertrokken om enkele andere gestrande slobkousen in Ellikom op te pikken. De drie hebben dan maar hun 

eigen wandeling gemaakt in Ellikommerbemden. 

Met 9 gingen we uiteindelijk wandelen in de omgeving van de Abeek op de plaats die we vorige week 

gingen verkennen. We kregen terug de bijstand van onze vriendelijke gidsen Jan en Gene om ons de beste 

plekjes te tonen.  

We noteerden in totaal 90 planten in het kilometerhok c7-42-14. Zo zagen we zowel het verspreidbladig als 

het paarbladig goudveil. Op een van de volgende pagina’s vindt je er meer over. Op weg ernaartoe, op het 

bospad, kwamen we ook nog de blauwe bosbes, hulst, brede wespenorchis, stinkende gauwe en smalle 

weegbree tegen. Om de waarnemingen per kilometerhok zuiver te houden nemen we ze niet op in de lijst. 

Naar goede gewoonte heb ik ook wat leuke plaatjes ingelast ons vriendelijk ter beschikking gesteld door 

onze gids Jan. 

Verder in deze nieuwsbrief geven we een overzicht van de planten die we op deze trip noteerden. De 

volledige lijst over 2010, 2011 en 2012 kan je eerstdaags terugvinden op de webpagina. 

 

Met vriendelijke groeten 

Jan 



Volgende woensdag 25 april 2012 gaan we rondneuzen in de 

Lommelse watering. 

Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We starten 

aan het Wateringhuis in Lommel Kolonie om 18:30 uur. Voor de 

juiste locatie heb ik hierna een plannetje toegevoegd.  

 
Wie een probleem zou hebben om de locatie te vinden kan me altijd bellen op mijn juiste 

GSM nummer 0474 73 59 11 

 



Goudveil (Chrysosplenium) is een laag blijvend, teer plantje uit de steenbreekfamilie (Saxifragaceae). De 

plant is vrij zeldzaam en komt voor op zeer vochtige bosgrond bij beekjes en bronnen in heuvelachtig land. 

Paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium) is 

5-10 cm hoog. De stengel van de plant is min of meer 

vierkantig en de rondachtige bladeren staan zoals de 

naam al aangeeft paarsgewijs tegenover elkaar. De plant 

bloeit van april tot mei met groengele bloemen. De 

bloem bestaat uit vier kelkslippen en meestal acht 

meeldraden en is ongeveer 3 mm breed. De rijpe, 

donkerbruine zaden blijven lang in de open vrucht liggen 

en rollen uiteindelijk uit het langwerpige geultje. 

 

 

 

 

Verspreidbladig goudveil (Chrysosplenium 

alternifolium) wordt 15 tot 20cm hoog en de 

bloeitijd strekt zich uit van april tot juni. Het 

plantje heeft vele bladloze uitlopers waardoor 

het plantje vaak in groep voorkomt. Uit deze 

uitlopers schieten niervormige grof gekertelde 

bladen op die op lange steeltjes groeien. In de 

bloeiperiode heeft het verspreidbladig 

goudveil een korttgesteeld rond blad met een 

eindtrosje van bloemen met geelgroene 

schutbladen en vier kelkbladen in dezelfde 

kleur. De bloempjes zijn klein, hebben geen 

kroonblad en bevatten veel nektar. De 

vruchten zijn bruin en de zaden zwart en glad. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_%28plant%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_%28plant%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meeldraden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrucht_%28plant%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stengel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_%28plant%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schutblad_%28plant%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroonblad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nectar_%28plant%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrucht_%28plant%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_%28plant%29


WE ZAGEN: 

adderwortel look zonder look 

adelaarsvaren melkeppe 

amerikaanse eik moerasrolklaver 

amerikaanse vogelkers moerasspirea 

beekpunge moerasviooltje 

beuk muizenoor 

bijvoet Paarbladig goudveil 

bittere veldkers paardebloem spec- 

blauwe zegge pijpestrootje 

bochtige smele pil zegge 

bos veldkers pinksterbloem 

bosandoorn pitrus 

bosbies pluim zegge 

bosmuur reukgras 

brandnetel spec. reuzenbalsemien 

brede stekelvaren ridderzuring 

brem riet 

dotterbloem rietgras 

eenstijlige meidoorn robertskruid 

egelboterbloem ruige zegge 

es ruwe berk 

fluitekruid ruwe smele 

framboos schapenzuring 

gele lis scherpe boterbloem 

gewone berenklauw sint janskruid 

gewone braam speenkruid 

gewone engelwortel sporkehout 

gewone ereprijs struikheide 

gewone veldbies Tormentil 

gewone vlier tweerijige Zegge 

gewoon biggenkruid veelbloemige veldbies 

grote wederik veldrus 

grote weegbree veldzuring 

Grove den Verspreidbladig goudveil 

hondsdraf vijfvingerkruid 

kale jonker vingerhoedskruid 

kantig hertshooi wilde kamperfoelie spec. 

kleefkruid wilg spec 

klein vogelpootje witte dovenetel 

Kleine watereppe witte winterpostelein 

klimop wolfspoot 

kruipend zenegroen zevenblad 

kruipende boterbloem zoete kers 

lidrus zomereik 

lidsteng zwarte els 



MOOIE PLAATJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het rode spoor geeft de weg die we aflegden. Hieruit blijkt duidelijk dat we met uitzondering 

van het bospad al onze waarnemingen deden in hok c4-42-14. Met dank aan Gunter. 

 


