
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 39 jrg3 

 

Op woensdag 20 november in de voormiddag gingen Ine, Isabelle, Nicole, Paul, Theo, Richard, Eddy, Andre en ikzelf 

op een speciale missie in de omgeving van de begijnenvijvers. Om de slijmkopspijkerzwam van de ondergang te 

redden werd er bekeken welke beheerswerken er in het gebied aangewezen zijn. Er konden goede afspraken  worden 

gemaakt over een soort meerjarenplan dat moet bijdragen tot de vrijwaring van deze en verschillende andere soorten 

in deze omgeving. 

Meteen weer een taak voor de Slobkousjes om dit verder op te volgen. 

 

's Avonds zaten Ine, Isabelle, Nicole en ikzelf rond de tafel in de milieuklas maar veel was er niet meer te doen want 

we hadden in de voormiddag al danig ons best gedaan voor de determinatie hierin dan ook nog bijgestaan door een 

expert. Dus wat meer tijd om wat te experimenteren met een App op de I Pad. 

 

We moeten ook stilaan beginnen nadenken over ons volgend plantenseizoen! 

We willen jullie dan ook graag uitnodigen om suggesties door te sturen. Ken je een leuke plek waar het de 

moeite is om eens op plantenspeurtocht te gaan laat het ons dan dringend weten. Stuur gewoon een mailtje met een 

beschrijving van de plek. Een plannetje hoeft niet maar is altijd meegenomen. 

 

Bij het SAP-clubje zijn er volgend jaar determinatielessen voor grassen, zeggen en russen in Kiewit. Hans Vermeulen 

geeft de cursus. Deze start op 2 april. Daarna zijn er nog theorielessen op 23 en 30 april. Op 24 mei , 14 en 21 juni en 

5 juli volgt dan de praktijk. Deelname kost 42€ voor leden van Natuurpunt anders is het 56€. 

We zullen er met enkele slobkousjes aan deelnemen en organiseren voor de deelnemers een 

gratis carpool. Wie wil deelnemen moet het me snel laten weten zodat we gezamenlijk 

kunnen inschrijven. 

 

Groeten Jan 

 

 

 

 

Volgende week gaan we weer gewoon dinsdagvoormiddag op stap! 

 

We vertrekken om 9:00 uur op de parking van het Kattenbos in de zandstraat (waar vroeger 

de windmolen stond). 

 



  



LEUKE PLAATJES met dank aan Isabelle en Jan 
 

 

 

 

 

 

 

Waaiertje 
bovenaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar  de openwaaierende plaatjes onderaan laten je veel beter zien waar hij 
zijn naam vandaan haalde 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen het mos verscholen het gerimpeld mosoortje 

 

 

Ook geen alledaagse 
jongen deze 
stippelsteelslijmkop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoeken maar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden! 

 

 



Paddenstoelenlijst Resterheide 20 november 2013 

Stinkparasolzwam 

Draadknotszwam 

Wit oorzwammetje 

Gele korstzwam 

Waaiertje 

Zwartwitte veldridderzwam 

Kleine  Bostrechterzwam 

Witte bundelridderzwam 

Geweizwam 

Gewone zwavelkop 

Vliegenzwam 

Oorlepelzwam 

Gewone botercollybia 

Geelwitte russula 

Elfenschermpje 

Muizenstaartzwam 

Gewone fopzwam 

Melksteelmycena 

Dennenvlamhoed 

Kaneelkleurige melkzwam 

 

 

Kleine berkenrussula 

Gewone kastagneboleet 

Levermelkzwam 

Slijmige spijkerzwam 

Plooivoetstuifzwam 

Gerimpeld mosoortje 

Peperboleet 

Papilmycena 

Stippelsteelslijmkop 

Tweekleurige trechterzwam 

Grijze mycena 

Zeemkleurig hazenoor 

Ruige ridderzwam 

Okergele korrelhoed 

Rimpelige koraalzwam 

Oranje aderzwam 

Geel hoorntje 

Dennenslijmkop 

 

 



Uit het verslag van de: 

WERKVERGADERING LIMBURGSE PLANTENWERKGROEP 19.10.2013  

*Determinatiesleutels 

Sinds begin 2012 zijn er 48 determinatiesleutels klaargemaakt. De meeste hebben betrekking 

tot het geslacht (genus). Men kan ze terugvinden op de website van de Limburgse 

Plantenwerkgroep.  

*Vormingsactiviteit voor determinaties 

+In de winterperiode van 2013-2014 wordt een extrales gegeven. Voor het determineren is een 

grondige kennis van de terminologie van de plantedelen immers noodzakelijk. Marc Meert zal de 

les verzorgen in de nieuwe locatie van het Provinciaal Natuurcentrum Craenevenne 86 te 

Boxberg-Genk. 

*Stand van zaken LIKONA-websites (Luc Crèvecoeur) 

Op de website www.likona.be/werkgroep planten/ ... vindt men onder meer de 

excursieverslagen van 2013 van de Limburgse Plantenwerkgroep en de determinatiesleutels. 

Sinds korte tijd kan men op een andere website (www.biodiversiteitlimburg.be/ terecht voor de 

foto’s van de Limburgse flora. Jonas Crèvecoeur en Georges Peters hebben daarvoor gezorgd. 

Iedereen kan het beeldmateriaal aanvullen. De planten moeten wel in Limburg gefotografeerd 

zijn. Naast de illustraties van de Limburgse planten kan je hier ook gebruik maken van de 

verspreidingsgegevens van de Limburgse Plantenatlas. 
http://www.kvmv.be/ 

 

 

 

De koninklijke vlaamse mycologische kring heeft een nieuwe website 

Dumortiera 103 is online geplaatst. U kunt de inhoud ervan (en van de nummers 91 tot 102) raadplegen via de 

Dumortiera website: 

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

 

 

http://www.likona.be/werkgroep%20planten/
http://www.biodiversiteitlimburg.be/
http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php

