
 

SLOBKOUSNIEUWS 26 jrg6  

Op 13 juli gingen de slobkousje voor de vierde keer op rij op zoek naar grassen onder de kundige leiding van 

Rutger terwijl de redactie rondhing op de Mont Saint Michel. 

Paul zorgde voor de waarnemingen en Luc voor de foto’s in deze nieuwsbrief. 

Aanwezig: Ine, Nicole, Anita, Suze, Yvonne, Rutger, Luc, Pierre, Guido, Josse en Paul 

  
 

 

Volgende woensdag 20 juli onderzoeken we de bermen langsheen de Maastrichterstraat in Peer. We spreken 

af om 19 uur op het kruispunt Ruitersbaan + Maastrichterdijk 

 

  



ZE ZAGEN: 
Plantenwandeling Blekerheide Lommel 13 juli 2016 
   

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Commentaar 
   

Rood zwenkgras Festuca rubra meerdere bloempjes per aartje 

Glanshaver Arrhenatherum elatius blad breed, wat gedraaid 

Gewoon struisgras Agrostis capillaris mooi afgerond kort tongetje 

Gladde witbol Holcus mollis afstaand behaard op knopen 

Engels raaigras Lolium perenne  

Gestreepte witbol Holcus lanatus  

Duinriet (Gewoon struisriet)  Calamagrostis epigejos  

Straatgras Poa annua een eenjarig beemdgras 

Veldbeemdgras Poa pratensis overblijvend 

Bochtige smele Deschampsia flexuosa  

Pijpestrootje Molinea caerulea behaarde oortjes 

Kropaar Dactylis glomerata afgeplatte spruit, grote bladeren 

Timoteegras Phleum pratense  

Fijn schapengras Festuca filiformis meerdere bloempjes per aartje 

Grote windhalm Apera spica-venti akkers 

Kweek Elytrigia repens grote oortjes, zeer ruw 

Zachte dravik Bromus hordaceus behaard op aartjes 

Gewoon langbaardgras Vulpia myuros bloeiwijze langer dan Eekhoorngras 

  kelkkafjes ongev.even groot 

Ruw beemdgras Poa trivialis lange tong 

Hoog struisgras Agrostis gigantea lange, gekartelde tong 

Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli  

Vroege haver Aira praecox  

Zilverhaver Aira caryophyllea  

Borstelgras Nardus stricta 1-zijdige bloeiwijze; dikke pol 

  scheiding zoals in haar; orgelpijpjes 

Zandstruisgras Agrostis vinealis toegenepen bloeiwijze, lange tong 

Glad vingergras Digitaria ischaemum  

Hard zwenkgras Festuca cinerea  

Buntgras Corynephorus canescens  

Tandjesgras Danthonia decumbens drie "bekjes" bovenkant lemma 

   

Ons oog viel ook op:   

Veelbloemige veldbies Luzula multiflora  

Hazenzegge  Carex ovalis  

Koningskaars Verbascum thapsus helmknop dwars op helmdraad 

  kleinere bloemen dan Stalkaars 

Vijfdelig kaasjeskruid Malva alcea bijkelk los van kelk 

Gewone brunel Prunella vulgaris  

Mannetjesereprijs Veronica officinalis  

Dwergviltkruid Filago minima  

Moerasmuur Stellaria uliginosa  

 

http://wilde-planten.nl/rood%20zwenkgras.htm
http://wilde-planten.nl/glanshaver.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/gewoon_struisgras/
http://wilde-planten.nl/gladde%20witbol.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/engels_raaigras/
http://www.floravannederland.nl/planten/Gestreepte+witbol
http://www.floravannederland.nl/planten/duinriet
http://www.floravannederland.nl/planten/straatgras
http://www.floravannederland.nl/planten/veldbeemdgras
http://www.floravannederland.nl/planten/bochtige_smele/
http://wilde-planten.nl/pijpenstrootje.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/kropaar
http://www.floravannederland.nl/planten/timoteegras
http://wilde-planten.nl/fijn%20schapengras.htm
http://wilde-planten.nl/grote%20windhalm.htm
http://wilde-planten.nl/kweek.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/zachte_dravik/
http://wilde-planten.nl/gewoon%20langbaardgras.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/Ruw+beemdgras
http://wilde-planten.nl/hoog%20struisgras.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/europese_hanenpoot/
http://wilde-planten.nl/vroege%20haver.htm
http://wilde-planten.nl/zilverhaver.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/borstelgras
http://wilde-planten.nl/zandstruisgras.htm
http://wilde-planten.nl/glad%20vingergras.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/hard_zwenkgras/
http://wilde-planten.nl/buntgras.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/tandjesgras
http://wilde-planten.nl/veelbloemige%20veldbies.htm
http://wilde-planten.nl/hazenzegge.htm
http://wilde-planten.nl/koningskaars.htm
http://wilde-planten.nl/vijfdelig%20kaasjeskruid.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/gewone_brunel/
http://wilde-planten.nl/mannetjesereprijs.htm
http://www.floravannederland.nl/planten/dwergviltkruid
http://wilde-planten.nl/moerasmuur.htm


LEUKE PLAATJES 

 

 



Voor wie ook iets anders wil zien dan plantjes 
 

Beestjes in het Donker 

Een unieke zoektocht naar wat er leeft  

in de schemering van De Watering . 
 

Zaterdag 1 oktober 2016 vanaf 18u in en rond het Wateringhuis 
 

PROGRAMMA (nog te bevestigen) 
 Muizen en spitsmuizen vangen met behulp van livetraps in het kader van Muizenmeetnet Vlaanderen 

 Nachtvlindervallen: motten, uilen, spanners en andere fladderaars  

 CSI Wateringen: sporenonderzoek in het wild 

 Braakballen pluizen 

 Tentoonstelling vleermuizen en demonstratie gebruik van batdetector 

 Beestjes in Beeld: doorlopend filmpjes van de (Noord-)Limburgse natuur  

 Presentatie: schietmotten in de Benelux (met demonstratie onderzoek) 

 Vrijwilligers helpen bezoekers met vragen graag verder 

 

18u   start (scherpstellen vallen: 6 rijen van 10) 

18u30 

19u15  zonsondergang 

19u30  presentatie muizen en spitsmuizen (Jos Ramaekers) 

20u30  eerste ronde muizenvallen 

21u  presentatie schietmotten (Maria Sanabria, Koen Lock en David x) 

22u  tweede ronde muizenvallen 

23u30  derde ronde muizenvallen 

doorlopend: vlindervallen 

  onderzoek schietmotten 

tentoonstelling vleermuizen 

sporenonderzoek 

braakballenpluizen 

beelden van trailcams 

  



PROGRAMMA PLANTENWANDELINGEN OP WOENSDAGAVOND 2016 
 
 

Datum UUR LOCATIE AFSPRAAKPLAATS 

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: 
 
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  
 


