
 

SLOBKOUSNIEUWS 16 jrg1 
Woensdag 3 augustus 2011 

Omdat een mens niet overal bij kan zijn moet ik me voor dit verslag beperken tot de informatie die ik 

via mail ontving. 

 

Ine schreef me: 

 

Dag Jan, 

 

Kolisbos een gebied waar hard gewerkt wordt aan omvorming van productiebos naar natuurlijk 

bos en waar je de nachtzwaluw kunt aantreffen was het bezoek meer dan waard. 

Dit kwam ook door de verlaten zandwinning, op zo'n plaats kun je letterlijk van 

alles verwachten. 

 

Van Isabelle kreeg ik volgende mail: 

 

'k Had dan wel geen fototoestel mee maar toch... 
De meegeschoepte exemplaren zette ik thuis in een vaas en ik maakte er toch nog een 
paar macrofoto's van. 
Ik kon het niet laten. 
 
Hopelijk kunnen jullie er iets mee, 
 
Groetjes, 
 
Isabelle 

 

Natuurlijk kunnen we daar iets mee. Kijk maar op de pagina met de plaatjes. 

Ook van Luc kreeg ik nog wat fotootjes en Hans leverde het gelopen traject. 

Wat kan een redacteur meer verlangen! 

Intussen heb ik ook goed nieuws gekregen van Natuurpunt studie. Voor onze werking in 2010 kregen 

we een subsidie toegekend van 250€. Daarmee krijgt onze werkgroep wat mogelijkheden om opleiding 

te organiseren. We krijgen dus na verloop van tijd heeeel slimme slobkousen. 

 



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

noordlimburg.be/planten_slobkousen.html. 

Volgende afspraak is woensdag 10 augustus. 

We komen om 19:00 samen aan de Wulp (tussenstraat 10 Neerpelt) 

Tot woensdag 

Jan 

 

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


MOOIE PLAATJES 

Driekleurig viooltje 

 

Vijfdelig kaasjeskruid 

 

 

 

 



 

Late guldenroede 

Zeepkruid 

 

 

 

 

Wouw 

 

 

 



 

Heggendoornzaad 

 

 

Wilde marjolein 



STATISTIEKEN 
Ze komen onze lijst aanvullen: 

heggedoornzaad 

heksenmelk 

hoenderbeet 

melde 

vijfdelig kaasjeskruid 

zandteunisbloem 

 

We zagen ze dit jaar voor het eerst: 

doornappel 

geelrode naaldaar 

grote windhalm 

hazepootje 

kaal knopkruid  

late guldenroede 

slangenkruid 

tuin-bingelkruid 

wilde marjolein  

wouw 

zandblauwtje 

 

Onze meest trouwe metgezel, we zagen hem al tijdens 17 van onze 19 uitstappen dit jaar: de grote weegbree 

 

 


