
 

SLOBKOUSNIEUWS 8 jrg1 
Woensdag 8 juni 2011 

De slobkousjes kregen deze keer hoog bezoek. Krien Hansen, bij natuurpunt verantwoordelijke voor de 

werkgroepen, kwam zelf eens naar het hoge Noorden om te kijken hoe het er aan toegaat bij die plantenwerkgroep 

met een insectennaam. Een ideale gelegenheid voor mij om wat verduidelijking te krijgen over de subsidieregeling. 

Want wat zijn we nu met een eigen rekening zonder centen! Ze kwam niet alleen maar bracht Els mee. Onderweg 

werd ook Willy Pardon nog opgepikt zodat op deze excursie de hoogste aanwezigheid van 15 voor dit jaar werd 

geëvenaard. 

Omdat ik bij de wandeling zelf niet aanwezig kon zijn laat ik hier Ine aan het woord. Ze mailde me het volgende: 

 Hageven 8 juni 2011 voldeed volledig aan de verwachting, omdat het gebiedje dat we wilden bezoeken 
midden in het terrein ligt, moest er in het begin stevig doorgestapt worden. 
Maar hoe doe je dat met een groep, die met de blik op de grond gericht, ieder groen sprietje wil 
onderzoeken. 
De steenanjer langs het pad is gedetermineerd als 'Brilliant' (Rutger Barentse)  
 
Volgende keer toch maar het voorstel van Jan opvolgen; nl. Nicolle een blinddoek ombinden, bij de hand 
nemen en doorlopen. 
 
Toch is het ons gelukt zodanig dat Krien en Els, onze gasten deze avond, verbaasd waren over het tempo. 
En het was de moeite waard rietorchis vol in bloei, zonnedauw kleine en de ronde, beenbreek, witte en 
bruine snavelbies, moeraswolfsklauw, moeraszoutgras en hier en daar al klokjesgentiaan in knop. 
Meer moet dat niet zijn! 
 
Of toch Willy Pardon kon ons nog een zeggesoortje aanwijzen nl. dwergzegge  en al wandelend over het 
geplagd stuk zagen we leermos (Paul vragen welk soort dit ook al weer was). 
 
Maar de grote verrassing zat deze keer toch op het einde, het fonteinkruid bij het lommels Goor uit de 
Dommel gevist beantwoordt, volgens een oude Flora van Luc Winters, volledig aan de beschrijving van 
rivierfonteinkruid. Volgens deze flora kwam de soort vroeger voor in de Dommel. 
Nu dus terug?! 
 
gr.Ine 
 

(de waarneming van rivierfonteinkruid werd intussen ook door Hans Vermeulen bevestigd) 

 



Op de webpagina verschijnt de overzichtslijst terug met eerst de planten die tijdens deze excursie werden 

waargenomen gevolgd door de rest. Per groep werd de alfabetische volgorde van de volledige naam aangehouden. 

Wie niet de tijd heeft voor verder  sorteerwerk in de overzichtslijst krijgt hier wat voorgekauwde kost: 

nieuw op de lijst eerste maal dit jaar tweede maal dit jaar 

gele plomp beemdgras avondkoekoeksbloem 

klokjesgentiaan Beenbreek bochtige-smele 

liggende klaver blaartrekkende boterbloem geoord helmkruid 

liggende vleugeltjesbloem blauwe zegge grote water-weegbree 

rivier fonteinkruid Blauw-glidkruid heermoes 

steenanjer bruine snavelbies heidespurrie  

  dwerg Zegge ijle zegge 

  echt-Duizendguldenkruid italiaans raaigras 

  galigaan kweek 

  geel/groene Zegge moerasandoorn 

  gele plomp moeraskers 

  gewone dop-heide muizenoor 

  gewoon struis-riet poelruit 

  groot moerasscherm Tengererus 

  grote kattestaart veenpluis 

  hoge cyper Zegge waterzuring 

  kleine Zonnedauw zwart tandzaad 

  klit zwarte toorts 

  klokjesgentiaan   

  konings-varen   

  liggend vetmuur   

  liggende klaver   

  liggende vleugeltjesbloem   

  mannetjes-ereprijs   

  melkeppe   

  moeras zout-gras   

  moeraswolfsklauw   

  rietorchis   

  rivier fonteinkruid   

  ronde Zonnedauw   

  schijf kamille   

  steenanjer   

  valse vos zegge   

  veelstengelige waterbies   

  wilde gagel   

  witte snavelbies   

  witte waterkers   

 

De volledige lijst van onze waarnemingen verschijnt eerstdaags op onze webpagina http://www.natuurpunt-

noordlimburg.be/planten_slobkousen.html. 

http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html
http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html


Volgende afspraak is woensdag 15 juni. 

We komen om 19:00 samen op de parking van de kerk Neerpelt Grote Heide  (zie 

kaartje) vandaar gaan we door naar Turfven (C6182) 

Tot woensdag 

Jan 

 

 

 

 



Nog wat mooie plaatjes om te eindigen in schoonheid 

 

 

 

 

 

 


