
SLOBKOUSNIEUWS 6 jrg3 

Door de stop voor de krokusvakantie was er eigenlijk geen materiaal om een nieuwsbrief n° 6 te maken. 

Om de reeks volledig te houden zal ik van dit nummer gebruik maken om de meest recente aanpassingen van het 

verdere wandelprogramma door te geven. Het bijgewerkte plantenprogramma kan je op de laatste pagina 

terugvinden. 

Voorjaarsbloeiers: 

De voorbije twee jaar trokken we hiervoor naar Elsloo. Dit blijft natuurlijk een schitterende locatie die we aan iedereen 

blijven aanbevelen maar...verandering van spijs doet eten! 

Daarom gaan we dit jaar elders speuren. We trekken naar het "Watervalbos" in Beverst. Het is een klein natuurgebied 

van Limburgs Landschap. Nicole en Luc waren er al eerder in het voorjaar en konden het ook aanbevelen. We zullen 

samenkomen aan de kerk van Beverst op het Sint Gertrudisplein. Omdat het wel een eindje rijden is hebben we 

gekozen voor een iets later startuur en zullen we via de nieuwsbrief nog een concreet voorstel sturen voor carpooling. 

Brongebied van de zwarte beek >>> Pelterheggen: 

Op 22 mei wilden we graag het brongebied van de zwarte beek verkennen maar we kregen intussen te horen dat de 

koeien ons voor zullen zijn. Om harde aanvaring te voorkomen zullen we ons dat terugtrekken in de pelterheggen. 

Volgens Gerard zijn daar plekjes die meer dan de moeite waard zijn om eens te gaan rondneuzen. 

Kijken in het donker: 

Op 21 augustus wandelen we in de Veewey. Als we lang genoeg wandelen is het voldoende donker om de 

glimwormen te gaan bezoeken die daar in het natte deel nog veelvuldig voorkomen. 't Zijn dan wel geen planten maar 

wel heel mooi. 

Hans en Rutger: 

Omdat we ook wat willen bijleren dit jaar doen we twee wandelingen onde leiding van Hans Vermeulen en eentje 

onder de hoede van Rutger Barendse. 

 

 

Met de groeten van Jan 

jan.leroy@skynet.be     GSM 0474 73 59 11 



 

Plantenwandelingen 2013 (aanpassingen werden in rood weergegeven) 

 

Datum Locatie Tijd Verzamel / Startplaats (CP = carpooling vanaf verzamelpunt) 

        

Voorjaar       

        

16/04/13 Voorjaarsbloeiers  Watervalbos Beverst 9:30 Sint Gertrudisplein Beverst 

        

Zomer       

        

17/04/13 Omgeving de schans Eksel 18:30 Wandelbord Natuurpunt Schansdijkstraat Eksel 

24/04/13 Vloeiweiden Lommel (Hans Vermeulen) 18:30 Wateringhuis Lommel Kolonie 

        

1/05/13 Dommelvallei beekranden 19:00 

waar de Ruitersbaan en de Middendijk samen komen in Linde 
Peer. Aan de Stoeterij van Paesen (Baan naar Helchteren-
Meeuwerbaan) moet je indraaien voor de Ruitersbaan. 

8/05/13 lille wateringen 19:00 Militaire dijk, spoorwegovergang 

15/05/13 Hagenven omgeving hangbrug 19:00 CP parking kerk Grote Heide 

22/05/13 Pelterheggen 19:00 Parking werkschuur Natuurmonumenten (langs N69) 

29/05/13 
Startbaan basis  Kleine Brogel 
(inschrijving vooraf noodzakelijk) 19:00 Parking ingang basis. Einde Onze Lieve Vrouwlaan Kleine Brogel 

        

5/06/13 Vriesputten Lommel 19:00 Vriesput Lommel 

12/06/13 stadswandeling Leopoldsburg (Rutger) 19:00 Station van Leopoldsburg (Nicolaylaan)  

19/06/13 AA beek (Hans Vermeulen) 19:00 Buurthuis Ellikom Weg naar Ellikom 243 Ellikom 

26/06/13 plantenexcursie SAP-Clubje in D6 45 21 19:00 hoek Klein Spanjestraat en Jagerspad (ter hoogte van einde 
Kanaalstraat), berm Albertkanaal, Stokrooie. 

        

3/07/13 Hagenven plagplek 19:00 De Wulp (tussenstraat Neerpelt) 

10/07/13 Resterheide/schuylenswijer 19:00 Parking begijnenvijvers 

17/07/13 kolisbos rode pier + oude schietstand 19:00 CP Parking brandtoren Kolisbos (torenstraat Neerpelt) 

24/07/13 Militair domein Hechtel tankbaan 19:00 Katershoeve 

31/07/13 terril Beringen 19:00 Parking Orgelwinningstraat, Beringen 

        

7/08/13 De Maat Buitengoor 19:00 Parking ecocentrum Postelsesteenweg 

14/07/13 Omgeving achterste brug Nederland 19:00 Parking werkschuur Natuurmonumenten (langs N69) 

21/08/13 Veewei omgeving einde weyerbrugstraat 18:30 einde weyerbrugstraat Hechtel-Eksel 

28/08/13 Bongers poelke en buitenheide. 18:30 CP parking kerk Grote Heide 

        

4/09/13 achel omgeving de bever 18:30 parking de bever beverbekerdijk Achel 

11/09/13 mullemer bemden 18:30 parking kringloopwinkel Steenweg op Wijchmaal Peer 


