SLOBKOUSNIEUWS 32 jrg5
9 Slobkousjes keken om 19 uur verlangend uit naar de Maas maar het zou nog wel eventjes duren eer ze hem van
dichtbij konden bewonderen. We waren nog geen 100m ver of ze hadden weer iets gezien om stil bij te staan.
Gelukkig konden we ze terug in beweging krijgen langs een eerder troosteloos grindpad anders bleef de Maas een
verre droom. Op een bepaald ogenblik kwamen zelfs de paarden kijken. De beesten hadden waarschijnlijk nooit
eerder een groep zo traag door hun weiland zien slenteren.
Met al die eigenaardige plantjes die we in de Kempen niet tegenkomen werd er ookmeer dan anders gesleuteld in de
boeken. Toegegeven dat moet zijn tijd krijgen. De lijst met waarnemingen strandde dan ook bij 73 waarnemingen.

Volgende week blijven we dicht bij huis en gaan eens rondneuzen in de omgeving van de Zwarte beek.

Van Theo Geuens kregen we volgende mail:
Dag Jan,
Het is een stukje beekbegeleidend eiken-berkenbos ten noorden van de Zwarte Beek en daarlangs het
weiland dat grenst aan het oud stort. Als jullie wat tijd over moesten (wishful thinking) hebben zouden jullie
dan ook een inventaris van de bijzonderste plantensoorten kunnen maken die groeien langs het opengekapt
stuk Zwarte Beek ( ten westen van het rood ingekleurd gebied op je kaart). Er groeit nu al veel Blauw
glidkruid. Met die plantengegevens hebben we een beter zicht welke planten nu en in de toekomst profiteren
van een meer open beekvallei.
groeten, Theo.
Intussen kregen we van Johan al de toezegging dat we na afloop in de Katershoeve terecht kunnen om onze dorst te
lessen.
Intussen zijn we 15 augustus voorbij en vertrekken we een half uurtje vroeger op onze wandeling.

Wie mee wil verwachten we dus aan de Katershoeve om 18:30 uur!

Voor wie nog nooit op de Katershoeve was:
Vanop de Hasseltsebaan de Hoefstraat inrijden en dan de eerst weg links nemen. Die gaat al snel over in een
zandweg. Gewoon volgen en je kan aan de rechterkant de hoeve moeilijk nog missen.

WE ZAGEN:
Akkerdistel
Akkerkers
Beemdkroon
Bezemkruiskruid
Bijvoet
Blauwe waterereprijs
Boerenwormkruid
Brandpastinaak
Canadese fijnstraal
Duizendblad
Echt bitterkruid
Gekroesde melkdistel
Gele lis
Gewone brunel
Gewone klit
Gewone steenraket
Gewoon struisgras
Gewoon varkensgras
Glad walstro
Groot warkruid
Grote brandnetel
Grote kaardebol
Grote kattenstaart
Grote weegbree
Haagwinde
Hanenpoot spec
Harig wilgenroosje
Heelblaadjes
Heermoes
Heksenmelk
Hopklaver
Hopklaver
Italiaans raaigras
Kantige basterdwederik
Kleverig kruiskruid
Kropaar
Kruipende boterbloem

Kruipganzerik
Krulzuring
Maasraket
Moerasandoorn
Moeraskers
Moerasrolklaver
Muurpeper
Paardenbloem spec
Peen
Peperkers
Perzikkruid
Reukeloze kamille
Ridderzuring
Rietzwenkgras
Rode klaver
Rode ogentroost s.l.
Scherpe boterbloem
Smalle weegbree
Speerdistel
Spiesmelde
Stinkende ballote
Viltige basterdwederik
Vlasbekje
Watermunt
Watermuur
Waterweegbree spec
Wilde bertram
Wilg spec
Witte klaver
Witte munt + Wollige munt
Wolfspoot
Zachte duizendknoop
Zeepkruid
Zilverschoon
Zomerfijnstraal
Zwart tandzaad

LEUKE PLAATJES

Eerst maar even
noteren wie er allemaal
bij is zodat we de
hulpdiensten kunnen
verwittigen als er
eentje verloren loopt!

Gelukkig hadden we een saai grindpad genomen anders waren we er nooit geraakt. Want eens ze plantjes
zien…

Was het nu beemdkroon of druifkruid?

Gelukkig had Luc nog een mooie foto in zijn archief om het verschil te laten zien. Boven de beemdkroon die
we zagen, onder het duifkruid uit Luc zijn fotoalbum.

Door het huiswerk van Luc weten we ook iets meer over het groot warkruid dat we zagen:
Groot warkruid komt voor op boerenwormkruid in fluviatiel gebied heeft als kenmerken stompe slippen en
meeldraden ingesloten en korte stijlen.

Met het vijfvingerkruid had Luc meer huiswerk nodig te merken aan zijn mail!
Het gaat tussen de kruipganzerik en het vijfvingerkruid. Moeilijk want de eerste is een kruising tussen de
tweede en tormentil en daarom heeft de eerste meestal 4 maar soms 5 kroonblaadjes. Liggende ganzerik
vormt geen wortelende uitlopers en de bladeren zijn heel anders.
Vanwege niet voldoende volwassen bloemen om de kroonbladen te tellen richt ik mij op de kelkbladen
alhoewel daar nergens iets van gezegd wordt behalve dan dat het vijfvingerkruid bijkelkbladen heeft en in
onze plant tel ik 5 kelkbladen en 5 bijkelkbladen.
https://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/foto.php?link=photos/P/potentilla%20reptansvijfvingerkruid04.jpg&titel=vijfvingerkruid%20-%20Potentilla%20reptans
Als ik op foto’s ga kijken op google zie ik bij het vijfvingerkruid deze wel en niet bij de kruipganzerik. De
toppen van de vijfvingerige bladeren zijn ook nogal afgerond en het lijkt mij dat die van de kruipganzerik
scherper zijn.
Daarom vijfvingerkruid.

Zo gaat het natuurlijk voor geen meter vooruit!

De paarden dachten al dat we ook in hun wei kwamen grazen

Uiteindelijk dan toch de Maas
bereikt

Zou hier de Minotaurus opgesloten gezeten hebben?

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

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 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

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

