
 

SLOBKOUSNIEUWS 17 jrg1 
Woensdag 10 augustus 2011 

Na wat over en weer rijden omdat de “kano” en de “kayak” niet hetzelfde zijn togen we met 10 slobkousjes op pad 

waaronder een nieuweling. Welkom Suze! 

Bedoeling was de monitoring van hok c6-18-3 verder aan te vullen. De overige delen waren al aangepakt door een 

beperkte groep onder leiding van Ine. Het pad dat nu werd gevolgd kan je op volgende pagina terugvinden. 

Mede doordat er mensen zijn die wegbermen als composthoop inrichten viel er nogal wat variatie te beleven. 

Omdat blijkbaar niet iedereen even bedreven is in het sorteren van een exceltabel  heb ik wat sorteerwerk in een 

afzonderlijke pagina geplaatst en de tabbladen van de tabel wat herschikt. Onder het eerste tabblad staat nog altijd 

de volledige tabel alfabetisch gerangschikt volgens de volledige Nederlandse plantennaam. Het eerstvolgende 

tabblad brengt je bij de lijst van planten die op de laatste wandeling werden waargenomen. De tabel geeft aan hoe 

dikwijls we de plant troffen in 2010 en 2011. Achter de derde tab schuilt de nieuwe tabel. Ze geeft per datum het 

kilometerhok, het gebied, het aantal planten dat gedurende de wandeling werd waargenomen en tot slot de 

alfabetische lijst van de planten die werden waargenomen.  

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

noordlimburg.be/planten_slobkousen.html. 

 

 

OPGELET WIJZIGING STARTUUR

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


Volgende afspraak is woensdag 17 augustus. 

We komen om 18:30 samen aan de lossingweg in Lommel voor 

een wandeling in de Sahara  (zie kaartje met de startplaats en de voorgestelde 

wandeling op laatste pagina)  

 

Tot woensdag 

Jan 

 



MOOIE PLAATJES 

 

 

 

 

Deze keer ontbreken 

tot nu toe inzendingen 

van foto’s van mooie 

plantjes. Maar de groep 

heeft natuurlijk ook zijn 

rechten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het wandeltraject 



 

 

Er was ook na de wandeling een nieuw fenomeen te zien. 

Het kostendelend rijden bestaat natuurlijk al langer maar bij de slobkousjes heb je nu ook het kostendelend drinken! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STATISTIEKEN 

Kwamen de lijst aanvullen: 

amerikaanse kruidkers 

gevlekt longkruid 

groot hoefblad 

kleverig kruiskruid 

populier 

zonnebloem 

 

We zagen ze dit jaar voor het eerst: 

akkermunt 

groene naaldaar 

hemelsleutel 

klein kruiskruid 

kruisbladige wolfsmelk 

okkernoot 

reuzen berenklauw 

waterdrieblad 

 

 

 



Wie een stukje SAHARA wil meepikken dat normaal niet toegankelijk is moet er volgende week zeker bij zijn. 


