
 

 

 

 

 

 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 35 jrg4 

Op dinsdag 30 september gingen Ine, Nicole, Luc, Theo, Alexander, Zee, Ivo, Isabelle en Paul spelen in de zandbak 

van Den Brand. Door de droogte van de voorbije weken kregen ze maar een beperkt aantal soorten te zien en was 

het veel van hetzelfde. Maar ja wie het kleine niet begeert ...en het leverde toch enkele leuke plaatjes op. 

Op woensdag 1 oktober namen Paul, Isabelle, Nicole en ikzelf deel aan een determinatieavond van de cursus in het 

PNC in Genk. De tafel lag meer dan behoorlijk gevuld met allerlei soorten. De nadruk werd gelegd op het herkennen 

van de geslachten. Een bijzonder interessante oefening zeker voor wie nog maar een beperkte paddenstoelenkennis 

heeft en daar reken ik me zeker bij. Wie er nu niet bij kon zijn krijgt nog een tweede kans op 15 oktober want dan 

organiseren we weer een carpool naar het PNC. 

Omdat we er maar niet genoeg van konden krijgen ging ik met Isabelle op donderdag 2 oktober op verkenning in het 

Hobos. Omdat we maar laat de vergunning voor het Hobos binnenkregen was het er nog niet van gekomen om daar 

eens in detail wat dingen te gaan bekijken. Zoals met ANB werd afgesproken ging onze aandacht in de eerste plaats 

naar de wallen die je in het bos aantreft en dat zijn er behoorlijk meer dan ik dacht. Maar we keken natuurlijk niet 

alleen naar bulten in de grond! Ook hier weinig paddenstoelen, wel opvallend veel doolhofzwammen. Opvallende 

ontmoeting met een Merianborstel of Calliteara pudibunda die gezellig hogere sferen ging opzoeken in een oude 

zomereik.  

 

 

Groeten Jan 

 

 

 Morgen dinsdag 7 10 zoeken we paddenstoelen in Mullemer Bemde 

We komen samen om 9:00 uur op de parking aan de kringloopwinkel langs de 

Steenweg Wijchmaal in Peer (kort bij de afslag op de Peerderbaan). 

. 

 

 



LEUKE PLAATJES 

Een groepje 

Slobkousjes betrapt 

door onze fotograaf 

 

 

 

 

 

 

Als ge het niet 

van buiten weet 

moet ge het 

opzoeken! 

 

 

 

Een mens zou 

van minder moe 

worden 

 

 

 

 



 

De gele ridderzwam 

probeerde zich goed 

te verstoppen maar 

ze hebben hem toch 

gevonden 

 

 

 

 

Dit is een echte 

tolzwam en dat heeft 

niks met de grens te 

maken 

 

 

 

 

 

Zo ziet een 

heksenboleet er 

uit nadat er een 

groep 

Slobkousjes is 

voorbij 

gekomen 

 

 

 

 



 

Als ge met Theo in 

den Brand gaat 

rondlopen mag het 

ijslands mos niet 

bij de 

waarnemingen 

ontbreken 

 

 

 

 

 

In het Hobos: 

Doolhofzwam met allure 

 

 

 

 

Een sympatieke merianborstel op zoek 

naar eikenblaadjes 

 



Ze zagen: 

Amethistzwam 

Broze russula (of Zwartpurperen russula?) 

Bruine bundelridderzwam 

Dennenkegelzwam 

Dennenmoorder 

Dennenvlamhoed 

Donzige mycena 

Doolhofzwam 

Eikenbladzwammetje 

Franjezwam spec 

Geelgeringde parelamaniet 

Gele korstzwam 

Gewone zwavelkop 

Gewoon elfenbankje 

Heksenboleet 

Kleine bovist 

Radijsvaalhoed 

Roestvlekkenzwam 

Schubbige gordijnzwam 

Streepsteelmycena 

Vezelkop spec (Geelbruine spleetvezelkop) 

Zwartwordende bovist 

Zwavelkop spec 

 



WETENSWAARD 

 

Dankzij het noeste werk van Pieter Cox kunnen we nu ook beschikken over een gloednieuwe website! 

Ga zeker eens kijken op  

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html 

Via het menu links boven kom je bij ons programma en alle nieuwsbrieven. 

Hij is echt gloednieuw. Dus zie je nog wat foutjes of heb je voorstellen om verder te verbeteren laat het dan zeker 

horen. 

Vergeet ook niet in je browser de oude link (http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html) 

te vervangen. Hij brengt je nergens meer! 

Hou je ook niet in om eens naar de pagina's van de andere werkgroepen te gaan kijken. 

 

 

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

