
SLOBKOUSNIEUWS 27 jrg2 

 

Een overweldigende opkomst deze keer want niet minder dan 28 deelnemers trokken onder leiding van Marcel 

Vanwaerebeke naar de Venvijvers. Marcel hield er bij de aanvang stevig de tred in. Goed gezien want 

anders geraak je met die nieuwsgierige slobkousjes nooit aan de venvijvers. Eens er halt werd 

gehouden zag je de groep over het terrein uitzwermen. We hadden dan ook enkele specialisten voor 

paddenstoelen, mossen en uiteraard planten in ons midden. Tot nu toe heb ik enkel waarnemingen van 

planten in mijn bezit. Jean Claude nam een veenmoswasplaat mee en Koen en Josse namen wat 

mossenstaaltjes mee als huiswerk. Ik hoor er nog wel van. 

De lijst van plantenwaarnemingen was nog indrukwekkender dan de opkomst! Rutger stuurde een lijst 

van niet minder dan 264 waarnemingen door. Als de slobkousjes dat record ooit willen breken zullen ze 

wel heeeel hard hun best moeten doen of Rutger terug uitnodigen. 

De wandeling werd afgesloten met het laven van de dorstigen. Dat onderdeel heb ik evenwel moeten 

missen omdat ik net daarvoor dringend naar huis werd ontboden om daar het glas te heffen op de 

geboorte van ons vijfde en zesde kleinkind. Wat een opa lijden kan! 

 

Jan 

 



Volgende woensdag 11 juli 2012 verkennen we een stuk van het 

Kattenbos in Lommel 

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

verzamelen om 19:00 uur aan de parking van de Zandstraat in 

Lommel Kattenbos (waar vroeger de windmolen stond) 



 

WE ZAGEN: (de volledige lijst van alle slobkouswaarnemingen is terug te vinden op onze webpagina 

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

Bij gemis aan een juiste track kon ik het IFBL hok nog niet geven. We passen dit later wel aan. 

 

4/07/2012 

c6-57-34 (33) 

Militair domein Hechtel 

aalbes boskruiskruid geelgroene zegge 

akkerdistel brandpastinaak gekroesde melkdistel 

akkermelkdistel brede stekelvaren gelderseroos 

akkermunt Brede wespen-orchis geoorde wilg 

akkervergeet-me-nietje bruine snavelbies gestreeptewitbol 

akkerviooltje canadese fijnstraal getand vlotgras 

amerikaanse eik dagkoekoeksbloem getande weegbree 

amerikaanse vogelkers dollekervel gevlekteorchis 

Asperge drijvend fonteinkruid  gewone braam 

Asperge+liggende asperge dubbelloof gewone brunel 

basterdklaver duinriet gewone dopheide 

beenbreek duizendblad gewone ereprijs 

beklierde basterdwederik duizendknoop fonteinkruid  gewone hennepnetel 

beklierde duizendknoop dwergviltkruid  gewone hoornbloem 

bevertjes dwergzegge gewone margriet  

bezemkruiskruid echt duizendguldenkruid gewone melkdistel  

biezeknoppen echte koekoeksbloem gewone spurrie  

bijvoet eekhoorngras gewone veldbies 

bitterzoet eenjarigehardbloem gewone vlier 

blauwe bosbes eenstijlige meidoorn gewoon biggenkruid 

blauwe zegge egelboterbloem gewoon langbaardgras 

bochtige smele engels raaigras gewoon struisgras 

boerenwormkruid Europesehanepoot gewoon timoteegras 

bonte gele-dovenetel fijn schapengras glad walstro 

bos veldkers fioringras gladde witbol 

bosandoorn framboos glanshaver 

boshavikskruid franse silene grasklokje  

 

 

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


grasmuur katwilg melganzenvoet 

greppelrus kleefkruid melkeppe 

grondster Klein glidkruid middelste ganzerik 

grote brandnetel klein hoefblad moeras struisgras 

grote egelskop klein kroos moerasbasterdwederik 

grote vossestaart klein streepzaad moerasdroogbloem 

grote waterweegbree klein tasjeskruid moerashertshooi 

grote wederik klein vogelpootje moeraskers 

grote weegbree kleine duizendknoop moerasmuur 

grote windhalm kleine klaver moerasrolklaver 

Grove den kleine leeuwenbek moerasviooltje 

harig knopkruid kleine leeuwenklauw  moeraswalstro 

hartgespan kleine leeuwentand moeraswolfsklauw 

hazelaar kleine zonnedauw muizenoor 

hazenpootje klimop paardebloem spec- 

hazenzegge kluwenhoornbloem paarse dovenetel 

heermoes Knolrus peen 

hennegras knoopkruid perzikkruid 

herderstasje knopig helmkruid pijpestrootje 

holpijp koninginnekruid pilzegge 

hondsdraf koningsvaren pinksterbloem 

hondsroos kropaar pitrus 

hop kruipende boterbloem rapunzelklokje 

hopklaver  kruipwilg ratelpopulier 

hulst kweek reukgras 

ijle dravik late guldenroede reukloze kamille 

jacobskruiskruid liggend vetmuur ridderzuring 

jeneverbes liggende klaver riet 

kale jonker mannagras rietorchis 

kantig hertshooi mannetjesereprijs ringelwikke 

kantige basterdwederik  mannetjesvaren robertskruid 

 

 



robinia struikheide waterpeper 

rode klaver tandjesgras waterpostelein 

ronde Zonnedauw tengere heideorchis wijdbloeiende rus 

rood guichelheil tengere rus wijfjesvaren 

rood zwenkgras teunisbloem spec wilde bertram 

ruige zegge tijmereprijs wilde kamperfoelie 

ruw beemdgras tormentil wilde lijsterbes 

ruw walstro trekrus wilgenroosje 

ruwe berk uitstaande vetmuur witte abeel 

schaduwgras valse salie witte honingklaver  

schapenzuring varkensgras witte klaver 

scherpe boterbloem veelbloemige veldbies witte snavelbies 

schietwilg veelstengelige waterbies witte waterlelie 

schijfkamille veenorchis wolfspoot 

sint janskruid veenpluis zachte berk 

slangenkruid veerdelig tandzaad zachte dravik 

slangenwortel veldbeemdgras zachte ooievaarsbek 

sleedoorn veldlathyrus zandteunisbloem 

slofhak veldrus zevenblad 

smalle stekelvaren veldzuring zilverhaver 

smalle weegbree vertakte leeuwentand zomer fijnstraal 

smalle wikke vijfvingerkruid zomereik 

snavelzegge viltige basterdwederik zomprus 

speerdistel vingerhoedskruid zompzegge 

sporkehout vlasbekje zwaluwtong 

sterzegge vlottende bies zwart tandzaad 

stijf havikskruid vogelmuur zwarte els 

stijve klaverzuring vogelwikke zwarte toorts 

stijve ogentroost vroege haver zwarte zegge 

stinkendegouwe wateraardbei 

 straatgras waternavel 

 



MOOIE PLAATJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ze bleven maar toekomen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst even uitleggen wat er allemaal te beleven valt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even op adem komen van de quickmars terwijl de gids toelichting geeft over het beheer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar zitten de mossen? 


