
SLOBKOUSNIEUWS 31 jrg2 

Een exclusief clubje van 6 slobkousen deze keer op wandel aan de boorden van de Maas. 

Vanuit Kessenich wandelden ze tussen de grindputten naar de landtong van Kollegreend. Het is een 

lagergeleden grond die dus regelmatig door de Maas wordt overstroomd en nu een oase van bloemen 

is. 

Vertwijfeling bij een plant die er uit ziet als een jakobskruiskruid maar dan zonder de stralen van de 

lintbloemetjes. Nicole zocht het voor ons uit en stuurde me volgende info: 

 

Duinkruiskruid en jakobskruiskruid 
 

Duinkruiskruid en jakobskruiskruid zijn ondersoorten van 

één soort, maar hun uiterlijk en groeiplaats zijn nogal 

verschillend. Het jakobskruiskruid (rechter foto) heeft een 

krans van gele linktbloemen rond het bloemhoofdje. Bij het 

duinkruiskruid (onderste foto) ontbreken deze lintbloemen. 

Het jakobskruiskruid is een plant die niet tegen zout kan, 

zelfs de zoute zeewind is al teveel. Het duinkruiskruid groeit 

juist volop in de duinen, en dan vooral op kalkhoudende 

bodem. 

Omdat het jakobskruiskruid zeer giftige stoffen bevat, zoals 

strychnine, heroïne, cocaïne en morfine, zullen zoogdieren er 

niet van eten. Maar als jakobskruiskruid bij het maaien in het 

hooi terecht komt, kan het vee de plant niet meer herkennen. 

De plant wordt dan toch gegeten en kan dan 

leveraandoeningen veroorzaken. De Inspectiedienst van de 

Dierenbescherming wil daarom strenger optreden tegen 

veehouders die niet voorkomen dat het kruid in het hooi 

terecht komt. Het is overigens een algemene inheemse plant 

die altijd al uit het hooi moest worden gehouden. 

Grootschalige bestrijding is dan ook niet aan de orde. 



Sommige dieren zijn zodanig aangepast dat ze de plant toch kunnen eten. De geel/zwart gebande rups van de 

jakobsvlinder slaat het gif tijdens het rupsenstadium op in het lichaam en raakt het weer kwijt tijdens het 

verpoppen. 

 

 Zo hebben we weer iets bijgeleerd! 

Mijn huiswerk bestond er in 90 planten in te geven in onze lijst waarvan niet minder dan 5 nieuwe. 

 

Met vriendelijke groeten 

Jan 

 

Volgende woensdag gaan we inventariseren in het Kolisbos om een 

bijdrage te leveren aan de LIKONA plantenatlas die in de maak is. 

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

wandeling om 19:00 uur op de parking van de brandtoren 

(Torenstraat Sint Huybrechtslille Neerpelt). 



 

WE ZAGEN: (de volledige lijst van alle slobkouswaarnemingen is terug te vinden op onze webpagina 

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

 

1/08/2012 

C7-47-21, 23, 24, 41, 42 

Kessenich 

akkerdistel grote lisdodde rode ogentroost 

akkerkool grote weegbree rood guichelheil 

akkerwinde haagwinde sint janskruid 

basterdklaver harig wilgenroosje smalle weegbree 

bezemkruiskruid hazenpootje speerdistel 

biezeknoppen heelblaadjes straatgras 

bijvoet heggendoornzaad timoteegras 

boerenwormkruid hopklaver  varkensgras 

canadese fijnstraal jacobskruiskruid veenwortel 

citroengele honingklaver  klein hoefblad vertakte leeuwentand 

dauwbraam klein streepzaad vijfvingerkruid 

duinriet knoopkruid vlasbekje 

duizendblad kransmunt vogelwikke 

echt bitterkruid kropaar wilde bertram 

gekroesde melkdistel kruisdistel wilde kardinaalsmuts 

gele lis krulzuring wilde marjolein  

gewone agrimonie kweek wilg spec 

gewone berm zegge late guldenroede wolfspoot 

gewone braam late stekelnoot zachte duizendknoop 

gewone hennepnetel madeliefje zandteunisbloem 

gewone margriet  melganzenvoet zeegroene rus 

gewone rolklaver moerasandoorn zeepkruid 

gewone steenraket moerasspirea zilverschoon 

gewone veldbies muskuskaasjeskruid zomer fijnstraal 

gewone vlier muurpeper zomereik 

gewoon biggenkruid perzikkruid zwart tandzaad 

gewoon langbaardgras reukgras 
 

glad walstro reukloze kamille 
 

glanshaver reuzen berenklauw 
 

grasmuur reuzenbalsemien 
 

grote brandnetel robertskruid 
 

grote kattestaart rode klaver 
 

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


MOOIE PLAATJES 

Bij gebrek aan tijd gewoon een kleine greep uit een overweldigend aanbod aan plaatjes 









 

 


