SLOBKOUSNIEUWS 26 jrg3
Als ik de foto's bekijk heeft de regen duidelijk heel wat slobkousjes afgeschrikt. De echte plantenfanaten
waren wel van de partij en werden op hun wenken bediend als ik de doorgestuurde lijst overloop.
Van Ine kreeg ik volgend berichtje:
Hoi Jan,
De lijst van het Buitengoor, kort maar met veel bijzondere planten.
Met de kenners Andre en Paul trokken we over paden van Witte snavelbies, langs Alpenrus en
Canadese rus,
Ronde en Kleine zonnedauw, Paars heideviltwier naar de ......Dwergbloem.
Zagen we eindelijk Vlottende bies, het verschil tussen Veenpluis, Breed wollegras en Smal
wollegras.
Niet een plantje Teer guichelheil, maar een heel perk, naast Blauwe zegge de Zeegroen zegge.
Verder ging het over horsten en slenken naar de Beenbreek, die jammer genoeg uitgebloeid
was.....
Met tussendoor uitleg over de diverse biotopen, van nat naar droog en basisch naar
voedselarm.
Een ervaring die ik graag nog eens zou willen overdoen in een gebied waar voor ons nog heel
wat te ontdekken en te leren valt.
Ine

Groeten Jan

Volgende woensdag 14 augustus trekken de Slobkousjes naar de omgeving
van de achterste brug in Nederland.
We komen daarvoor samen om 19:00 uur aan de Parking werkschuur
Natuurmonumenten (langs N69) om vandaar te carpoolen.

LEUKE PLAATJES

breed wollegras

dwergbloem

grote ratelaar

Volg de gids

We hadden toch gezegd dat laarzen aan te bevelen waren!

Waar staat die dwergbloem?

Ze zagen:
Buitengoor 07/08/2013

alpenrus

hoge cyper zegge

valse salie

armbloemige waterbies

jacobskruiskruid

veelstengelige waterbies

beenbreek

kale jonker

veenbies

biezeknoppen

klein blaasjeskruid

veenpluis

Blauw glidkruid

klein warkruid

veldrus

blauwe zegge

kleine lisdodde

vetblad

Blonde x geelgroene zegge kleine zonnedauw

viltige basterdwederik

Breed wollegras

klokjesgentiaan

vlottende bies

bruine snavelbies

Knolrus

vlozegge

canadese rus

koningskaars

waterdrieblad

draadzegge

kruipwilg

watermunt

duizendknoop fonteinkruid

krulzuring

waternavel

dwergbloem

lidrus

waterpeper

dwergzegge

mattenbies

wilde lijsterbes

echt duizendguldenkruid

Moeras zoutgras

witte klaver

echte koekoeksbloem

moeraswolfsklauw

witte snavelbies

egelboterbloem

pijpestrootje

witte waterlelie

galigaan

pitrus

wolfspoot

gevleugeld hertshooi

riet

zachte berk

gewone braam

ronde Zonnedauw

zeegroen zegge

gewone dopheide

ruige veldbies

zomereik

gewone engelwortel

ruwe berk

zomp vergeet me nietje

gewone smeerwortel

sporkehout

zomprus

groot moerasscherm

struikheide

zwart tandzaad

grote lisdodde

struisriet spec.

zwarte els

grote Ratelaar

teer guichelheil

grote wederik

tormentil

Grove den

trekrus

heelblaadjes

tweehuizige Zegge

Wetenswaard
Hallo,
We gaan ook deze zomer met een aantal liefhebbers van Bocholt planten inventariseren.



maandag 12 augustus 19u Smeetshof (parking)



maandag 9 september 19u Balken ( kruispunt Bosstraat-Kaulillerweg)

Iedereen is welkom. Als jullie nog mensen willen uitnodigen...graag.
Tot binnenkort Annemie Nouters

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 29 augustus 18:00 uur, C6-11-13 Kasterlee. Afspreekpunt: T-splitsing Straaleind en Heidewind
Donderdag 19 september 17:30 uur, C6-23-12 Dessel. Afspreekpunt: Schans 16, Dessel (= bij Sluis)

Voor wie er echt nooit genoeg kan van krijgen geven we hierbij ook
de agenda van de verschillende Limburgse plantenwerkgroepen
Datum

Organisator

Onderwerp

Vertrek

Info bij

Ma 12 aug

LPW

D6 35 41/42 Vijvers
Terlaemen

18.30u Parking Circuit Zolder

Bert Berten

Woe 14 aug

SAP

D6 45 21 Stokrooi

18.30u, hoek Klein Spanjestr
en Jaagpad kanaal

Jan Wyers

Ma 19 aug

LPW

C7 33 24/41 Abeek,
Kreiel

18.30u kerk van Beek, Bree

Bert Berten

Woe 21 aug

SAP

D6 57 12, Albertkanaal

18.30u, hoek Visserijstr. En
Scheepvaartkaai

Jan Wyers

Ma 26 aug

LPW

D7 42 13 Dorpsbeek
Genk

18.30u Heempark Hoogzij 7

Bert Berten

Woe 28 aug

SAP

D6 47 23

18.30u Parking Domein Kiewit

Jan Wyers

Ma 02 sept

NPLanaken

E7 13 42 Gellik centrum

18.30u St-Laurentiuskerk..

Bart Hoelbeek

