
 

SLOBKOUSNIEUWS 20 jrg6  

Op woensdag 1 juni had de redactie andere verplichtingen en ruilde de wandeling voor een vergaderzaal. 

Als ik de mail bekijk die ik van Isabelle ontving had ik misschien nog niet zo’n slechte keuze gemaakt! 

 

Hellooh everybody, 
 
De wandeling is door de hevige stortbuien niet kunnen doorgaan. We konden 
aanvankelijk zelfs niet uit onze wagen om af te spreken wat we gingen doen omdat de 
hemelsluizen op het moment van aankomst wagenwijd opengingen. 
 
Luc en Patrick beweerden stellig dat het na 8 uur beter zou worden waarop we 
besloten eerst iets te gaan drinken. Er was echter geen beterschap in zicht en we 
konden niet anders dan besluiten dat voor deze ene keer de afwezigen gelijk hadden. 
 
Ik geraakte zelfs niet meer thuis langs mijn gewone route door Lommel wegens straten 
die volledig blank stonden en riooldeksels die omhoogpopten. De politie gebood dan 
ook iedereen rechtsomkeer te maken waardoor ik een hele omweg moest doen om thuis te 
geraken.  Dat hebben we dan ook weer gehad. 
 

En de lijst met waarnemingen...tja :  regen, bliksem, donder, een paar koffies, 
nog meer regen, een paar zware bieren en warme chocomelk, felle bliksemschichten en 
de belofte voor nog  veel meer plensbuien....zoals je kan zien aan de foto genomen 
in het naar huis rijden door Lommel. 
 
Toch enkele sfeerbeelden meegestuurd. 
 
 
Groetjes, 
 
Isabelle 

 

 

 

 

 

 



Volgende woensdag 8 juni gaan we terug onder leiding van Rutger Barendse 

onze kennis van de grassen verdiepen. Studiegebied is de vallei van de 

Gortenloop in het Hobos. 

We starten om 19:00 uur op de parkeerplaats (zandplein) schuin tegenover de 

Winner langs de Winnerstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele activiteiten die we nog graag onder de aandacht brengen: 

 

Jaarlijks organiseert het Natuurhistorisch Genootschap een inventarisatieweekend in Limburg. Tijdens 

dit inventarisatieweekend wordt onderzoek uitgevoerd door zoveel mogelijk studiegroepen van het 

Natuurhistorisch Genootschap.  

Van 17 tot en met 19 juni 2016 staat het inventariseren van de Grensmaasvallei centraal. We gaan in 

kleine groepjes van 4-5 personen op zoek naar de flora en fauna in de nieuw ontstane natuurgebieden in 

de Maasvallei tussen Maastricht en Meers. Zowel ervaren als beginnende natuurliefhebbers zijn 

uitgenodigd. Tijdens het weekend staat namelijk niet alleen het inventariseren, maar ook het van elkaar 

leren over de natuur centraal. Zo proberen we er een leuk en gezellig weekend van te maken. 

 

Op zaterdag 25 juni is er het biodiversiteitsweekend in Kempenbroek. Wie mee wil gaan inventariseren 

is er van harte welkom. Zet de dag dan alvast in je agenda details volgen later. 

 

Groeten Jan 

  



LEUKE PLAATJES 

 

 

 

Ja als ge naar het zwembad trekt moet 

ge niet verbaasd zijn dat het er nat is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezellig was het toch wel, 

misschien was ik toch beter 

meegeweest in plaats van 

vergaderen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is dus een sfeerbeeld 

 

 

 



 

PROGRAMMA PLANTENWANDELINGEN OP WOENSDAGAVOND 2016 
 
 

Datum UUR LOCATIE AFSPRAAKPLAATS 

8-6-2016 19:00 Grassen van nat naar droog  in Hobos de Winner 

15-6-2016 19:00 de Langdonken te Herselt nog te bepalen 

22-6-2016 19:00 grasssen in Maasvallei parking kerk Kessenich Borgstraat 

29-6-2016 19:00 Terril Waterschei parking Thor park Genk  

6-7-2016 19:00 Watering Lommel SAP Wateringhuis Lommel 

13-7-2016 19:00 grassen in heideomgeving Lommel Blekerheide einde betonstrook 

20-7-2016 19:00 Bermen Peer Maastrichterdijk kruispunt Ruitersbaan Maastrichterdijk 

27-7-2016 19:00 De Vennen Balen parking van FC Cools, Peer Luytendijk in Balen 

3-8-2016 19:00 Pijnven parking gemeentelijk recreatiecentrum Eksel Kiefhoekstraat 

10-8-2016 19:00 Dommel stroomafwaarts Meeuwerbaan 4 Peer 

17-8-2016 18:30 De Holen nog te bepalen 

24-8-2016 18:30 Van Wedelse molen naar Kleinmolen Parking Wedelse molen Overpelt 

31-8-2016 18:30 Borkel Dommeldal Kruising Peedijk Dommel 

 
 
 
Aanvang op de aangegeven afspraakplaats:  In april en vanaf 15 augustus 18.30u 

In  mei, juni, juli en begin augustus 19.00u 
 
 

 
  



Voor de meerwaardezoeker de kalender van de limburgse plantenwerkgroep: 
 
06,06,16 Maaswinkel 18,30u Kerk van Vucht  

13,06,16 Vijvers het Wik en  Klotbroek 18,30u Parking Provinciaal Natuurcentrum Genk  

20,06,16 Vijvers Lummen 18,20u De kleen Meulen Mangelbeekstraat 56 Lummen  

27,06,16 Kanaalbermen Veldwezelt 18,30u Kerk van Veldwezelt  

04,07,16 Achel de Tomp (moerasgebied) 18,30u T-punt Tomperweg en Koebroekerweg  

11,07,16 Schulensbroek 18,30u Parking Beekstraat Linkhout  

18,07,16 Vijvers en bossen Hoefaert  18,30u Kanaaldijkstraat Bilzen  

25,07,16 Zwarte beek Spickelspade 18,30u "Watersnip" Grauwe steenstraat Koersel  

01,08,16 Gerhagen-Pinnekesweier 18,30u  Bosmuseum Heggenbossenweg Tessenderlo  

08,08,16 Koninklijk Domein (D7 54 12) 18,30u Parking hondenclub Weg naar Zutendaal (Opgrimbie)  

15,08,16 Koningssteen 18,30u kerk Kessenich  

22,08,16 Caestert en Vroenhoven(kanaalbermen) 18,30u Parking Kanne Steenstraat (onder de brug)  

29,08,16 Mechelse Hei (D7 44 11)  18,30u Parking  Dancing Salamander  
 


