
 

 

 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 29 jrg3 
Dankzij Luc, Ine en Nicole kon ik weer van op afstand een nieuwsbrief samen stellen. 

 

Ine stuurde me volgende impressie: 

 

Hoi Jan, 

 

Vanaf De Bever leidde Pat ons langs de Warmbeek, (de beek die voldoet aan de Europese Kaderrichtlijn 

Water!), waar we gezien de droogte toch al heel wat paddestoelen zagen, zoals: roodbruine slanke amaniet, 

kastanjeboleet, aardappelbovist, krulzoom, gele knolamaniet, kostgangersboleet, biefstkzwam, parelamaniet, 

zwavelkopjes en grote parasolzwam. 

 

Verder trokken we door hooilandjes met sprinkhanen oa: sikkelsprinkhaan, moerassprinkhaan, bruine 

sprinkhaan, gewoon spitskopje, gewoon doorntje. 

 

We hoorden er nog even de goudvink en brachten ook planten op naam. 

 

Aanwezig waren: Pat, Luc, Dirk, Paul, Hugo, Annemie, Yvonne en Ine. 

 

gr. Ine 

 

Ine bezorgde ook de lijst met de 95 waarnemingen die je verder in dit verslag kan terugvinden. 

 

Over de paddenstoelen is nadien tussen Luc en Nicole nog wel wat geredetwist zoals jullie hierna kunnen 

zien: 

 

From: berger To: jan, ine, nicole, paul Date: Thu, 5 Sep 2013 08:24:18 Subject: de bever 

Hoi  

De aardappelbovist op de foto zag er wat anders en ruwer uit dan de andere gele 

aardappelbovisten maar het is toch, denk ik,  de gele aardappelbovist. 

 groeten Luc 
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From: nicole rinkes Sent: Thursday, September 05, 2013 9:20 AM To: luc berger Subject: RE: de 

bever 

 Dag Luc,   

De parasolzwam is de Grote parasolzwam, gezoneerde ringen in de steel, nette ring,mooi 

afgewerkt knolletje hoort erbij ....  

Nicole 

 

From: berger Date: Thu, 5 Sep 2013 13:02:25 To: nicole Subject: de bever  

Dag Nicole  

Inderdaad, hij leek  ook te groot voor een knolparasolzwam maar ik dacht verkeerdelijk dat de steel 

van de grote parasolzwam effen wit was maar dat is niet zo, ik zal het doorgeven aan Jan. 

 groeten  Luc 

 

Van: nicole rinkes Verzonden: vrijdag 6 september 2013 8:36 Aan: luc berger Onderwerp: RE: de bever 

 

Die grote aardaappelbovist die apart op te foto staat zou ik toch niet in de nieuwsbrief zetten,   ik 

vind dat hij wat weg heeft van een ruitjesbovist, ik zie er ruitjes in ??? Misschien is het toch een 

aardappelbovist maar dan toch geen schoolvoorbeeld. 

 Groetjes, Nicole 

 

Van: berger Verzonden: vrijdag 6 september 2013 11:55 Aan: Jan Leroy Onderwerp: ruitjesbovist 

Jan de aardappelbovist is een ruitjesbovist. Groeten Luc 

 

Altijd plezierig om te zien hoe er telkens na de wandeling over de waarnemingen nog wat over en weer 

gemaild wordt door een aantal mensen. 

 

Volgende woensdag ben ik er zeker bij want ik hoor dat er over mij al geroddeld wordt. 

Blijkbaar zijn er al slobkousen die durven beweren dat ze zitten te wachten op mijn volgende smoes! 

 

Net op tijd kreeg ik van Nicole nog volgend bericht binnen: 

Van: nicole rinkes Verzonden: maandag 9 september 2013 8:55  

Onderwerp: volop paddenstoelen mullemerbemden 

Hallo   

Ik ben gisterenavond even aan Mullemerbemden gaan rondneuzen, heel veel paddenstoelen, dat belooft 

voor woensdag ! En Luc, jij zal weer kunnen sleutelen met Akkermunt of Kruismunt. 

  

Groetjes, Nicole 

Allen daarheen dus! 

Woensdag is het trouwens de afsluiter van ons plantenseizoen. We voorzien daarom na afloop van de 

wandeling nog een glaasje in de mileuklas om wat herinneringen op te halen aan het voorbije seizoen (zo 

kan ik nog eens horen wat ik allemaal gemist heb) maar vooral om al eens vooruit te blikken op het vervolg. 

Voor geen geld te missen dus! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Jan 
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Woensdag 11 september komen we samen om 18:30 uur 
voor een wandeling in Mullemer bemde. 

Afspraakplaats is de parking van de kringloopwinkel in Peer (Steenweg 

Wijchmaal vlak na de afslag van de peerderbaan) 

 

 

 



 LEUKE PLAATJES  

Luc was ook nu weer fotograaf van dienst wat ons toelaat wat na te genieten 

Een biefstukzwam voor bij de 

frietjes? 

 

 

 

 

 

 

 

Een ruitjesbovist of toch een 

gele? Wie voelt zich 

geroepen om de discussie 

verder te zetten en de 

gouden tip te leveren? 

 

 

 

 

 

 

Twee verliefde gele knolamanieten 

 

 

 

 



 

Zonder verdere discussie de grote 

parasolzwam 

 

 

 

 

De slakken lusten blijkbaar deze 

heksenboleet 

 

 

Wie zou deze kostgangerboleet 

onderdak verschaffen? 

 

 

 

Je zou er zo in bijten in deze 

parelamanieten........ 

toch maar beter niet doen! 

 

 

 

 



 



Ze zagen: op 4 09 

amerikaanse eik grote wederik rode klaver 

amerikaanse vogelkers grote weegbree ruw walstro 

beklierde basterdwederik Grove den ruwe berk 

biezeknoppen harig knopkruid ruwe smele 

bijvoet harig wilgenroosje schaduwgras 

Blauw glidkruid hazelaar schijfkamille 

blauwe bosbes hazenzegge smalle weegbree 

bochtige smele heermoes sporkehout 

boerenwormkruid hondsdraf sterrenkroos spec. 

brede stekelvaren hop stijf havikskruid 

Brede wespen-orchis hopklaver straatgras 

canadese fijnstraal ijle zegge struikheide 

canadese guldenroede Japanse duizendknoop tengere rus 

dagkoekoeksbloem kale jonker valse salie 

duizendblad kantig hertshooi varkensgras 

echte koekoeksbloem kleefkruid veldrus 

eenstijlige meidoorn klein hoefblad veldzuring 

engels raaigras kleine klaver vertakte leeuwentand 

geel nagelkruid koninginnekruid vlasbekje 

gestreepte witbol kropaar watermunt 

gewone berenklauw kruipende boterbloem waterpeper 

gewone braam moerasrolklaver wijfjesvaren 

gewone engelwortel moeraswalstro wilde bertram 

gewone hennepnetel muizenoor wilde kamperfoelie 

gewone klit paardebloem spec- wilde lijsterbes 

gewone smeerwortel peen wilg spec 

gewoon biggenkruid pijlkruid witte klaver 

gewoon struisgras pitrus wolfspoot 

gladde witbol reukgras zachte berk 

grote brandnetel ridderzuring zevenblad 

grote egelskop riet zomereik 

grote kattestaart rietgras zwart tandzaad 

  
zwarte els 



Wetenswaard 

 

http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php 

Een link voor plantenliefhebbers 

 

 

We geven ook graag het programma van C6 mee: 

Donderdag 19 september 17:30 uur, C6-23-12 Dessel. Afspreekpunt: Schans 16, Dessel (= bij Sluis) 

http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php
https://maps.google.be/maps?q=schans+16,+dessel&hl=nl&ll=51.229866,5.139713&spn=0.00907,0.026157&sll=51.229732,5.138147&sspn=0.00907,0.026157&t=h&hnear=Schans+16,+Dessel+2480+Dessel,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&z=16

