SLOBKOUSNIEUWS 31 jrg5
21 Slobkousjes stonden om 19 uur te trappelen op de Thor parking om de terril op te kunnen. Gelet op de omvang
van het terrein en het feit dat we konden beschikken over een uitstekende gids ging de keuze snel naar een stevige
wandeling om zoveel mogelijk speciale plantjes te zien. Daarom bleef het aantal waarnemingen eerder beperkt maar
wat we zagen zal iedereen waarschijnlijk lang bijblijven. Heel hoog geraakten we wel niet tot grote droefenis van onze
jongste slobkous Marie. Maar intussen kennen we de locatie en zullen we er ongetwijfeld stiekem nog wel eens
verschijnen.

Woensdag 12 augustus gaan we nog wat verder van de deur op zoek naar
bijzondere plantjes en exploreren we verder de oevers van de Maas!
Wie er vorig jaar op 6 augustus bij was herinnert zich zeker nog dit prachtige stuk
natuur met zijn bijzondere flora. Omdat onze gids ons toen vertelde dat het een
beetje verder nog mooier was gaan we dit jaar terug!
Het adres waar we samenkomen is het eind van de Koeweide (=straatnaam) in
Meers. Op Google kan je zien dat de samenkomst van de Koegrienddijkweg en de
Koeweide een beetje breder is, daar kunnen we auto’s kwijt en anders zie je op de
luchtfoto ook een parking achter het fanfaregebouw, iets meer noordelijker op de
Koeiweide.
Hierna een beeld van de locatie op Google Earth. In bijlage aan de mail de
coordinaten van de locatie.
Voor wie zelf op Google Earth op zoek wil gaan of zijn GPS wil instellen: Koeweide
en Koegrienddijkweg liggen in Elsloo. Meers is een deelgemeente.

Omdat gezien de afstand carpoolen meer dan nuttig kan zijn voorzien we een stop
op de parking van de "Prijzenklopper" (waar de Noord Zuid over de Peerderbaan
gaat). We vertrekken daar uiterlijk 18:20 uur.
Wie rechtstreeks naar Meers gaat verwachten we daar om 19:00 uur voor de start
van onze wandeling.

WE ZAGEN:
Aarvederkruid
Akkerdistel
Bergsteentijm
Bijvoet
Blaassilene
Boerenwormkruid
Bont kroonkruid
Boslathyrus
Braam spec
Brandpastinaak
Brunel spec
Canadese fijnstraal
Driedistel
Duinriet
Duizendguldenkruid spec
Echt bitterkruid
Echt duizendguldenkruid
Eenstijlige meidoorn
Egelboterbloem
Gele maskerbloem
Gewone waternavel
Grote brandnetel
Grote egelskop s.l.
Grote kaardebol
Grote lisdodde
Grote waterweegbree
Hazenpootje
Heggendoornzaad
Hokjespeul
Hoog struisgras
Japanse duizendknoop
Kattenstaart spec
Klein hoefblad
Kleine bergsteentijm
Kleine leeuwentand
Kleine pimpernel
Klit spec

Knikbloem
Knopkruid spec
Koninginnekruid
Koningskaars
Kranssalie
Late guldenroede
Luzerne
Moerasrolklaver
Ogentroost spec
Peen
Pitrus
Plat beemdgras
Rapunzelklokje
Ridderzuring
Rietgras
Rietzwenkgras
Rode klaver
Rood zwenkgras
Ruige anjer
Slangenkruid
Slanke mantelanjer
Smalle weegbree
Speerdistel
Tengere rus
Teunisbloem spec
Venkel
Vlinderstruik
Watercrassula
Wilde lijsterbes
Wilde reseda
Wilg spec
Wolfspoot
Wondklaver
Zandblauwtje
Zeepkruid
Zomerfijnstraal
Zompvergeet-mij-nietje

(Eigenlijk zagen we er nog een paar meer maar ze zijn zo exotisch dat ze zelfs niet in de lijst van waarnemingen.be
zijn opgenomen.)

LEUKE PLAATJES

Ze stonden te trappelen van ongeduld tot iedereen daar was

Als er wat wordt doorgestapt heb je snel een lange sliert slobkousjes. Doorstappen zit duidelijk niet in hun
genen

Marie wou maar graag hogerop. Om eens tot boven te raken zal ze eens flink aan papa zijn mouw moeten
trekken!

Anderen hadden duidelijk de top al bereikt maar dat waren dan ook geen slobkousjes

Een van de speciallekes is zeker dit aarvederkruid

Dat kan je van deze watercrassula moeilijk zeggen

Dit is Amerikaanse kruidkers

En dank zei Luc zijn huiswerk kan je nu ook de zaadjes bewonderen

Dat de driedistel een mooie bloem heeft daar was vrijwel iedereen het over eens

Maar de boslathirus moet zeker niet onderdoen

WETENSWAARD
De nieuwe website van Natuurpunt is online.
Het is de bedoeling om later de website van de Slobkousjes daaraan vast te hangen maar dat zal nog eventjes op
zich laten wachten.
Intussen kan je ons nog altijd volgen

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html
Er zijn wat problemen geweest met de link maar die zijn nu opgelost.
Via het menu links boven kom je bij ons programma en alle nieuwsbrieven.
Hou je ook niet in om eens naar de pagina's van de andere werkgroepen te gaan kijken.

We kwamen er achter dat in de lijst van LPW niet alle slobkouswandelingen zijn opgenomen. We drukken ze daarom
afzonderlijk af.

Het verdere Slobkous plantenprogramma voor 2015:
Datum

uur

Locatie

Vertrekplaats

12/08/2015

19:00 Maasvallei in Meers

Koeweide Meers (waar weg doodloopt op de
Maas)

19/08/2015

18:30 Katershoeve

Hoefstraat Oude Barierstraat (T) Hechtel

26/08/2015

18:30 Hageven Stenenbrug

Stenenbrug Hagenven Neerpelt

18:30 Pijnven slijkven

Parking gemeentelijk recreatiepark

2/09/2015

Wie niet genoeg kan krijgen van plantjes kijken moet zeker eens een blik werpen op het programma
van de andere plantenwerkgroepen:
Datum

Organisator

Onderwerp

Vertrek

Info bij

Ma 10 aug,

LPW INBO

18:30 u Parking De Wissen (Medaerstr42)

Ma 10 aug,

NPLanaken

De Wissen (Stokkem) Maas- en
modderplanten
E71412: Pietersheimbos

Ward Vercruysse
(INBO)
Bart Hoelbeek

Woe 12 aug.

SAP

Terril Zolder - check kleinbloemige
steentijm, ruige lathyrus, ogentroost …

18:30 u Parking aan de ingang van de terril
Halstraat, 3550 Zolder.

Jan Wyers

Ma 17 aug,

LPW

18:30 u Dillikensweierstr, (Genk) thv 't Genoegen

Jaak Luys

Woe 19 aug.

SAP

18:30 u Einde Nachtegalenstraat, 3520 Zonhoven

Jan Wyers

Za 22 aug.

HPW

De Maten Planten drooggevallen
vijvers
Wijvenheide: Surkijn2 - check 2
soorten glaskroos, zeldzame
sterrenkrozen…
E63643: Kuttekoven

14:00 u kerk Kuttekoven Kuttekovenstraat 1,
Kuttekoven

Bieke Geukens

Ma 24 aug,

LPW/INBO

Bichterweerd Maas-en modderplanten

18:30 u Kerk Elen

Ma 24 aug,

NPLanaken

E71433: Ruilverkaveling Briegden

18:30 u vertrek aan ontmoetingscentrum van
Briegden (Kiezelweg 32)

Ward Vercruysse
(INBO)
Bart Hoelbeek

Woe 26 aug.

SAP

Kiewit 2: nieuwe vijvers - hoe doet de
naaldwaterbies het?

18:30 u Parking Domein Kiewit, Putvennestraat
112, 3500 Hasselt

Jan Wyers

Ma 31 aug,

LPW

Waterplanten in bommenkraters

18:30 u onder brug Spoorwegstr en Grote ring
(Hasselt)

Bert Berten

Do 3 sept.

C6

Lommel C6-17-41

17:30 Jagerstraat Lommel (vlakbij Luikersteenweg)

Rutger Barendse

Za 05 sept.

HPW

E63714: Vrolingen

14:00 u kerk Vrolingen Kortesemstraat 23, Wellen

Bieke Geukens

zo 6 sept.
Ma 7 sept.

PSG
NPLanaken

Euregionale bijeenkomst - Zinkflora
E71443: Bedrijventerrein Europark en
Zouwdal

nog te bepalen
18:30 u vertrek aan spoorwegterminal (Europark
z/n)

Bart Hoelbeek

Za 19 sept.

HPW

E63723: Gors-Opleeuw

14:00 u u kerk Gors-Opleeuw Hoogstraat 1,
Borgloon

18:30 u vertrek aan camping San Lanaco
(Lepelvormweg 47)

Contacten:
LPW: Bert Berten, bert-berten@skynet.be
SAP (NP Hasselt-Zonhoven): Jan Wyers, jan.wyers@skynet.be
C6: Rutger Barendse, rutger.barendse@telenet.be
Voerense Plantenwerkgroep: Maurice Heusèrr, jefmirakel@hotmail.com
HPW (Hesbania): Bieke Geukens, bieke_geukens@hotmail.com
NP Lanaken: Bart Hoelbeek: natuurpuntlanaken@hotmail.com

Bieke Geukens

