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Nat, natter, natst! Dat is denk ik een mooie samenvatting van onze plantenwandeling in de watering van 

Lommel kolonie. Ze heeft zowaar haar naam eer aan gedaan. Gelukkig is er daar ook een wateringhuis 

waar de determinatie kon worden voortgezet bij de stoof met een opwarmend drankje. Uiteindelijk konden 

we met zijn dertienen op 71 plantjes een naam plakken. 

Toch enkele merkwaardige vaststellingen. Vorig jaar noteerden we 112 planten. We waren dan wel een 

maand later in het jaar en met mooi weer. Van de 71 planten die we dit jaar noteerden zijn er wel niet 

minder dan 27 die we vorig jaar niet zagen! 

Geniet nog van de mooie plaatjes en hopelijk zien we mekaar volgende woensdag met een leuk zonnetje. 

Met vriendelijke groeten 

Jan 



Volgende woensdag 2 mei 2012 gaan we rondneuzen in de 

Broekkant. Luc beloofd enkele zeldzaamheden. 

Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We starten 

aan het kruising militaire dijk en spoorweg om 19:00 uur. 

Voor de juiste locatie heb ik hierna een plannetje toegevoegd.  

 
Wie een probleem zou hebben om de locatie te vinden kan me altijd bellen op mijn juiste 

GSM nummer 0474 73 59 11 

 



WE ZAGEN: 

 

 

addertong hondsdraf pitrus 

beekpunge hopklaver  reukgras 

beemdkroon kale jonker ridderzuring 

bittere veldkers kleefkruid rietgras 

bosbies kleine veldkers rode klaver 

duizendblad Kleine watereppe ruw walstro 

fluitekruid Knolrus scherpe boterbloem 

gele lis knolsteenbreek scherpe zegge 

gestreeptewitbol knoopkruid slanke sleutelbloem 

gewone berenklauw kraailook smalle weegbree 

gewone engelwortel kruipend zenegroen speenkruid 

gewone ereprijs kruipende boterbloem tweerijige Zegge 

gewone hoornbloem krulzuring veld ereprijs 

gewone smeerwortel lidrus veldlathyrus 

gewone veldbies liesgras veldzuring 

glad walstro liggend vetmuur vogelmuur 

groot streepzaad madeliefje watertorkruid 

grote bevernel mannagras wilg spec 

grote brandnetel mannetjesereprijs witte waterkers 

grote lisdodde moeras zegge wolfspoot 

grote pimpernel moerasrolklaver zwarte els 

grote vossestaart moerasspirea 
 gulden sleutelbloem paardebloem spec- 
 herderstasje paarse dovenetel 
 herfststijlloos pinksterbloem 
 



MOOIE PLAATJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wist niet dat de greppels in de watering zo diep waren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ik sta ook eens op de foto! 

Gelukkig was er ook het wateringhuis 

 

 



Bij het “witteren” in het voorjaar hebben we drie kleine stukjes (ongeveer 70 bij 70 cm) 

geplagd in een zone waar we vroegen addertong zagen. En zie het loonde want nu kon luc 

op een van de stukjes deze mooie foto maken van het plantje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addertong (Ophioglossum) is een geslacht van ongeveer 50 soorten varens uit de addertongfamilie 
(Ophioglossaceae). 

Ze komen wereldwijd voor, voornamelijk in subtropische en tropische streken, overwegend in vochtige, 
verstoorde graslanden. 

De gewone addertong (Ophioglossum vulgatum) komt, zij het zeldzaam, in België en Nederland voor. 

Addertongen zijn voornamelijk terrestrische geofyten, die overwinteren met vlezige rizomen. Elke plant 
bestaat uit één, zelden meer bladen, met een onvruchtbaar deel, de trofofoor, en een vruchtbare sporofoor 
of sporenaar, met een gemeenschappelijke steel. De trofofoor is bladvormig, ongesteeld of zittend, 
ongedeeld, ovaal tot lancetvormig, met netvormige nerven en een spitse top. 

De sporenaar is eveneens ongedeeld, zittend tot lang gesteeld, vlezig, lancet- tot lijnvormig, geribbeld, de 
sporenhoopjes in twee rijen gescheiden door een diepe gleuf, en meestal met een spitse top. 

De plant laat niet elk jaar een sporenaar groeien, en soms wordt er zelfs niet elk jaar een blad gevormd. 
Dan leeft de plant ondergronds verder met behulp van mycorrhiza. 
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