
 

 

 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 24 jrg3 
Op 24 juli trokken we onder leiding van Marcel Vanwaerebeke rond in het militair domein in Hechtel. 

Marcel liet ons enkele mooie stukjes zien met toelichting over de beheerswerken die er werden toegepast. 

In totaal konden we niet minder dan 127 soorten aan onze lijstjes toevoegen. Ik kan je verzekeren dat er 

over enkele ook druk werd gediscussieerd. Of het nu al dan niet akkermunt is was gedurende dagen het 

onderwerp van het slobkous mailverkeer. 

Het was duidelijk een moeilijke kwestie wat Luc deed besluiten tot een Belgisch compromis: 

Al de kenmerken gewikt en gewogen, en het feit dat de meeste boeken elkaar op zowat alles tegenspreken 

behalve op de kelktanden mogen we besluiten; 

 Het is akkermunt. 

 groeten Luc 

We besloten deze mooie avond in de Katershoeve met een heildronk op mijn jongste kleinkind. 

 

Groeten Jan 

 

 

Woensdag 31 juli trekken de Slobkousjes naar de terril van Beringen. 

We komen daarvoor samen om 19:00 uur aan de Parking in de Orgelwinningstraat, in 

Beringen 

 



LEUKE PLAATJES 

Dit is hem dan de akkermunt......   of zou het toch iets anders zijn?????? 

 

zijn tanden 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was ook heel wat om gewoon van te genieten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                en dat deden we met volle teugen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veenbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      bevertjes



 

We zagen: 

akkerdistel gewoon timoteegras 
kruipende 
boterbloem stijf havikskruid 

amerikaanse vogelkers glad walstro kweek straatgras 

beenbreek gladde witbol mannagras struikheide 

bevertjes grasklokje mannetjesereprijs tengere rus 

bezemkruiskruid grasmuur melganzenvoet tormentil 

biezeknoppen greppelrus melkeppe 
veelstengelige 
waterbies 

bitterzoet grondster moeras struisgras veenbies 

Blauw glidkruid grote brandnetel moerasmuur veenpluis 

blauwe bosbes grote egelskop moerasviooltje veld ereprijs 

blauwe zegge grote waterweegbree moeraswalstro veldrus 

bochtige smele grote wederik moeraswolfsklauw veldzuring 

boerenwormkruid grote weegbree muizenoor vlasbekje 

bosbies Grove den perzikkruid vogelmuur 

bruine snavelbies hartgespan pijpestrootje vogelwikke 

draadzegge hazenzegge pilzegge vroege haver 

drijvende egelskop heermoes pitrus wateraardbei 

duizendknoop 
fonteinkruid hennegras reukgras waterpeper 

echte koekoeksbloem holpijp ridderzuring wijfjesvaren 

eenstijlige meidoorn hondsdraf riet wilde bertram 

egelboterbloem hulst ronde Zonnedauw wilde kamperfoelie 

engels raaigras jeneverbes rood guichelheil wilde lijsterbes 

geelgroene zegge kale jonker rood zwenkgras wilg spec 

gestreepte witbol kantig hertshooi ruw walstro witte klaver 

gevlekteorchis kikkerbeet ruwe berk witte snavelbies 

gewone braam Klein glidkruid schapenzuring wolfspoot 

gewone brunel kleine veenbes sint janskruid zachte berk 

gewone dopheide kleine zonnedauw slangenwortel zandstruisgras 

gewone hennepnetel klokjesgentiaan smalle stekelvaren zomereik 

gewone hoornbloem knoopkruid smalle weegbree zwart tandzaad 

gewone margriet koninginnekruid snavelzegge zwarte els 

gewone vlier koningsvaren sporkehout zwarte nachtschade 

gewoon struisgras kropaar sterrenkroos spec. 

 



 

 

 

Wetenswaard 

Hallo, 

 

We gaan ook deze zomer met een aantal liefhebbers van Bocholt planten inventariseren. 

 

 

 maandag 12 augustus 19u Smeetshof (parking) 

 

 maandag 9 september 19u Balken ( kruispunt Bosstraat-Kaulillerweg) 

 

Iedereen is welkom. Als jullie nog mensen willen uitnodigen...graag. 

 

Tot binnenkort Annemie Nouters 

 

 

http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php 

Een link voor plantenliefhebbers 

 

 

We geven ook graag het programma van C6 mee: 

Donderdag 29 augustus 18:00 uur, C6-11-13 Kasterlee. Afspreekpunt: T-splitsing Straaleind en Heidewind 

Donderdag 19 september 17:30 uur, C6-23-12 Dessel. Afspreekpunt: Schans 16, Dessel (= bij Sluis) 

 

 

http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php
https://maps.google.be/maps?q=straaleind+2,+Kasterlee&hl=nl&ll=51.25602,5.011139&spn=0.009065,0.026157&sll=51.261311,5.012341&sspn=0.009064,0.026157&t=h&hnear=Straaleind+2,+Kasterlee+2460+Kasterlee,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&z=16
https://maps.google.be/maps?q=schans+16,+dessel&hl=nl&ll=51.229866,5.139713&spn=0.00907,0.026157&sll=51.229732,5.138147&sspn=0.00907,0.026157&t=h&hnear=Schans+16,+Dessel+2480+Dessel,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&z=16


Voor wie er echt nooit genoeg kan van krijgen geven we hierbij ook 

de agenda van de verschillende Limburgse plantenwerkgroepen 

Datum Organisator Onderwerp  Vertrek Info bij 

Ma 05 aug LPW  E7 44 14 Roosburg 

kalkgroeve 

18.30u Kerk Zichen, 

(ZZBolder) 

Gebriël Erens 

Ma 05 aug NPLanaken E7 13 23 Gellikerheide-

Kriekaert 

18.30u parking domein 

Kriekaert 

Bart Hoelbeek 

Woe 07 aug SAP D6 45 12, Groene Delle  18.30u Waterlozenstr. 157 Jan Wyers  

Ma 12 aug LPW  D6 35 41/42 Vijvers 

Terlaemen 

18.30u Parking Circuit Zolder Bert Berten 

Woe 14 aug SAP D6 45 21 Stokrooi 18.30u, hoek Klein Spanjestr 

en Jaagpad kanaal 

Jan Wyers  

Ma 19 aug LPW  C7 33 24/41 Abeek, 

Kreiel 

18.30u kerk van Beek, Bree Bert Berten 

Woe 21 aug SAP D6 57 12, Albertkanaal 18.30u, hoek Visserijstr. En 

Scheepvaartkaai 

Jan Wyers  

Ma 26 aug LPW D7 42 13 Dorpsbeek 

Genk 

18.30u Heempark Hoogzij 7 Bert Berten 

Woe 28 aug SAP D6 47 23 18.30u Parking Domein Kiewit Jan Wyers 

Ma 02 sept NPLanaken E7 13 42 Gellik centrum 18.30u St-Laurentiuskerk.. Bart Hoelbeek 

 


