
 

 

 

 

 

 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 34 jrg4 

Op dinsdag 23 september werd definitief het startschot gegeven van onze na- en voorjaarswerking. Vanaf nu 

wandelen we elke week op dinsdagvoormiddag en houden we om de twee weken een determinatieavond. 

De Lozerheide was het decor, de paddenstoelen het onderwerp en Ine, Rik, Gerard, Paul, Jan, Roger, Zee, Ivo, Fina, 

Luc en Isabelle de speurneuzen van dienst op onze zoektocht.  

De oogst was relatief beperkt. Twee weken droog weer hadden hun werk gedaan in paddenstoelenland. Toch waren 

er wat leuke verschijningen. Isabelle konden we blij maken met het izabelkleurig breeksteeltje en tussen de beuken 

vonden we een schatje dat Luc met naarstig huiswerk als schotelkluifzwam kon benoemen. 

 

Groeten Jan 

 

 

 Volgende dinsdag 30 09 zoeken we paddenstoelen in Hechtel "den Brand". 

We komen samen om 9:00 uur op de parking aan de Kamertstraat. 

 

 

Volgende woensdagen 1 en 15 oktober gaan we naar de  determinatieavond 

van Mycolim in het  PNC Craenevenne 86, Bokrijk-Genk  

Ze starten om 19:30 uur. 

We carpoolen vanaf de parking van de Prijzenklopper om 19:00 uur stipt 

Breng gerust zelf wat paddenstoelen mee.



LEUKE PLAATJES 

de geelbruine plaatjeshoutzwam 

 



het izabelkleurig breeksteeltje 

boompuist 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schotelkluifzwam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een vriendelijke tijgerslak kwam ons goedendag zeggen 



zou het wel een izabelkleurig breeksteeltje zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een en al ernst in de milieuklas 



We zagen: 

In het veld: 

Amethistzwam 

Asgrauwe kaaszwam 

Berkenzwam 

Beukenrussula 

Boompuist 

Echte tonderzwam 

Gele aardappelbovist 

Gele korstzwam 

Geweizwam 

Gewone botercollibia 

Gewone fopzwam (var. pallidifolia) 

Gewone zwavelkop 

Gewoon elfenbankje 

Grijze buisjeszwam 

Grote stinkzwam (var. impudicus) 

Heksenboter 

Houtknotszwam 

Kaneelkleurige melkzwam 

Kastanjeboleet 

Paddenstoel onbekend 

Parelstuifzwam 

Peksteel 

Platte tonderzwam 

Roodbruine schijnridderzwam 

Roodporiehoutzwam 

Schotelkluifzwam 

Witte satijnvezelkop 

 



Op de determinatietafel in de milieuklas defileerden: 

amethistzwam  

beukenrussula 

boompuist 

bruine bekerzwam 

dennenzwavelkop  

duivelsbroodrussula 

fopelfenbankje 

fopzwam 

franjezwam  

geelbruine plaatjeshoutzwam 

geelwitte russula 

gele aardappelbovist  

gele ringboleet 

gewone heksenboleet  

gewone zwavelkop  

gewoon elfenbankje 

grote bostrechterzwam  

grote parasolzwam  

houtknotszwam 

knotvoettrechterzwam 

parelamaniet  

roestvlekkenzwam  

roodbruine schijnridderzwam 

roodbruine slanke amaniet  

roodporiehoutzwam 

schotelkluifzwam 

schubbige fopzwam 

schubbige ridderzwam 

teervlekkenzwam  

vliegenzwam 

witte bundelridderzwam 
 



WETENSWAARD 

 

Dankzij het noeste werk van Pieter Cox kunnen we nu ook beschikken over een gloednieuwe website! 

Ga zeker eens kijken op  

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html 

Via het menu links boven kom je bij ons programma en alle nieuwsbrieven. 

Hij is echt gloednieuw. Dus zie je nog wat foutjes of heb je voorstellen om verder te verbeteren laat het dan zeker 

horen. 

Vergeet ook niet in je browser de oude link (http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html) 

te vervangen. Hij brengt je nergens meer! 

Hou je ook niet in om eens naar de pagina's van de andere werkgroepen te gaan kijken. 

 

 

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

