
 

SLOBKOUSNIEUWS 14 jrg6  

Woensdag 20 april de start van het plantenseizoen 2016 voor de slobkousjes! Met Isabelle, Anita, Luc, Geer, Yvonne, 

Gerard, Nicole, Harry, Marina, Ine, Josse, Francine, Pat, Suze, Koen en Jan was er meteen een behoorlijk 

belangstelling. Met de regioverantwoordelijke in ons midden hadden we ook het voordeel om met de auto een stuk op 

het terrein te kunnen en zo tijd te winnen voor de beste plekjes. 

Met een overvoed aan gulden sleutelbloemen bood de watering meteen een feeëriek uitzicht. De vraag van Bert 

Berten om eens te kijken naar hybridisatie met slanke sleutelbloem was een veel moeilijker opdracht. Slanke 

sleutelbloem hebben we op dat stuk immers niet gevonden. Alle sleutelbloempjes, en dat waren er behoorlijk veel, die 

we bekeken waren erg gulden. De arendsogen van speurneus Pat vonden zowaar tussen al dat groen een addertong! 

De zegges leverden de meeste problemen en vroegen weer huiswerk van Luc. Uit zijn mail blijkt dat hij het idee van 

zeegroene zegge bevestigt. 

Hoi 

 3 stempels 

korte schede onderste schutblad 

bovenkant blad groen en onderkant grijs blauwig 

lange dunne steeltjes van de aren 

stengel stomp driekantig 

onderste schutblad steekt boven aren uit 

de scheden zijn donkerbruin vaak paarsrood aangelopen en gaan niet vezelen 

van de urntjes geen kenmerken 

  

Meer dan waarschijnlijk zeegroene zegge, in ieder geval geen kenmerk gevonden dat het tegendeel bewijst. 

   

Groeten Luc 

  

Met de zeldzame oeverdistel hadden we ook problemen want die komt blijkbaar niet voor op de lijst in de I Pad. We 

hebben hem dan maar manueel ingevoerd in waarnemingen. De admin heeft ook bedenkingen bij onze waarneming 

van draadrus. We hebben hem dan maar voorzichtig tussen haakjes gezet voorlopig en gaan nog wel eens terug 

kijken om een fototje te maken. 

 Groeten Jan 

 



Op woensdag 27 april  gaan de slobkousjes op speurtocht in het Hobos. 

We spreken af om 18:30 aan de Winner (Winnerstraat 40 in Overpelt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor wie wat extra wil: 
Op 1 mei organiseert Natuurpunt Autenleer de “Mergeldag”. Daarvoor ontvingen we volgende aankondiging: 

Beste plantenliefhebber, 

Heeft u al ooit gehoord van het Overbroek in Gelinden? Neen? Het Overbroek is een natuurreservaat in Sint-Truiden 

dat ongeveer 27 ha beslaat en waarin de mergels van Gelinden dagzomen. Het gebied heeft door zijn bijzondere milieu 

een interessante flora. Op de helling van de mergelwand worden kalkminnende graslandsoorten gevonden terwijl  de 

vallei een zeggen- en rietland op natte tot zeer natte leembodems met alkalisch veen herbergt. De soortenlijst omvat 

onder andere Harige ratelaar, Gevinde kortsteel, Gulden sleutelbloem,  verschillende soorten orchideeën en 

voorjaarsbloeiers zoals Wilde narcis. 

Om het gebied wat meer in de kijker te plaatsen organiseren wij op 1 mei een Mergeldag met geleide wandelingen 

waarvoor we u graag willen uitnodigen. Wij voorzien (gratis) een gids om u door dit mooie gebied te leiden en rustig 

naar bijzondere planten te speuren. Indien gewenst kan u voor of na de wandeling een meegebrachte picknick nuttigen 

of een stukje taart en een tasje koffie bestellen in ons Natuurhuis.  

Samenkomst is voorzien om 10 uur aan het Natuurhuis Haspengouw aan de Kleinveldstraat te Gelinden. 

Wie interesse heeft om er aan deel te nemen en wil carpoolen kan best contact nemen met Ine Reynders  

Via mail: Ine.reynders1@gmail.com of telefonisch: +32 (468) 324728 

 

mailto:Ine.reynders1@gmail.com


WE ZAGEN: 
  
Addertong Kleefkruid 

Basterdklaver Kleine veldkers 

Beemdkroon Knolsteenbreek 

Blauwe zegge Kraailook 

Bosveldkers Kruipend zenegroen 

Braam spec Kruipende boterbloem 

(Draadrus) Look-zonder-look 

Echte valeriaan Madeliefje 

Egelboterbloem Moerasspirea 

Fluitenkruid 
Oeverdistel 
Paardenbloem spec 

Gele lis Penningkruid 

Gewone berenklauw Pinksterbloem 

Gewone engelwortel Poelruit 

Gewone margriet Ridderzuring 

Gewone smeerwortel Ridderzuring 

Gewone veldbies Rietgras 

Gewone vlier Rozetsteenkers 

Gewoon reukgras Scherpe boterbloem 

Glad walstro Scherpe zegge 

Grote brandnetel Smalle weegbree 

Grote vossenstaart Straatgras 

Grote weegbree Veldrus 

Gulden sleutelbloem Veldzuring 

Heermoes Vogelmuur 

Herfsttijloos Zachte berk 

Hondsdraf Zeegroene zegge 

Hoornbloem spec Zevenblad 

Kale jonker  

Kantig hertshooi  

 



 LEUKE PLAATJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ruime belangstelling voor onze eerste plantenwandeling van het seizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja hoe zat dat nu weer juist? Het is alweer een jaar geleden en de boeken moeten er dus 

wat sneller bijkomen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kost moeite om niet op de 

sleutelbloemen te trappen 

 

 

 

 

 

De gulden sleutelbloem. Wie niet 

het meest recente plantenboek 

heeft moet bij “gewone 

sleutelbloem” gaan zoeken. Wil 

je zeker zijn zoek dan primula 

veris 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je moet arendsogen hebben om zo een addertongetje te ontdekken in een grasland of met 

Pat op pad gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA PLANTENWANDELINGEN OP WOENSDAGAVOND 2016 
 
 

Datum UUR LOCATIE AFSPRAAKPLAATS 

        

4-5-2016 19:00 Resterheide parking begijnevijvers 

11-5-2016 19:00 Rode vijvers Hasselt kapel van OLV Altijddurende Bijstand Goorstraat - Bolderdal 

18-5-2016 19:00 grassen in kalkgronden parking fort Eben Emael 

25-5-2016 19:00 Hageven Pleterheggen parking werkschuur Plateau 

1-6-2016 19:00 Kanaal lommel Bosrandstraat de Lossing Lommel 

8-6-2016 19:00 Grassen van nat naar droog  in Hobos de Winner 

15-6-2016 19:00 de Langdonken te Herselt nog te bepalen 

22-6-2016 19:00 grasssen in Maasvallei parking kerk Kessenich Borgstraat 

29-6-2016 19:00 Terril Waterschei parking Thor park Genk  

6-7-2016 19:00 Watering Lommel SAP Wateringhuis Lommel 

13-7-2016 19:00 grassen in heideomgeving Lommel Blekerheide einde betonstrook 

20-7-2016 19:00 Bermen Peer Maastrichterdijk kruispunt Ruitersbaan Maastrichterdijk 

27-7-2016 19:00 De Vennen Balen parking van FC Cools, Peer Luytendijk in Balen 

3-8-2016 19:00 Pijnven parking gemeentelijk recreatiecentrum Eksel Kiefhoekstraat 

10-8-2016 19:00 Dommel stroomafwaarts Meeuwerbaan 4 Peer 

17-8-2016 18:30 De Holen nog te bepalen 

24-8-2016 18:30 Van Wedelse molen naar Kleinmolen Parking Wedelse molen Overpelt 

31-8-2016 18:30 Borkel Dommeldal Kruising Peedijk Dommel 

 
 
 
Aanvang op de aangegeven afspraakplaats:  In april en vanaf 15 augustus 18.30u 

In  mei, juni, juli en begin augustus 19.00u 
 
 

 
  



Voor de meerwaardezoeker de kalender van de limburgse plantenwerkgroep: 
 
18,04,16 Hoogbos : loofhoutbos gele anemoon 12,45u carpool Diepenbeek - 13,45u kerk 's Gravenvoeren  

25,04,16 Hasselbos 18,30u Kluis van Vrijhern, Kluisstraat 1 Hoeselt  

02,05,16 Rijkhoven vallei richting Demer 18,30u Parking Alden Biesen  

09,05,16 Kevie: Brede orchis, Grote boterbloem 18,30u Tongeren Oude Blaarstraat (spoorwegbrug)  

16,05,16 Pinksteren   

23,05,16 Pollismolen 18,30u Pollismolen,Molenstraat Opitter  

30,05,16 Zwarte beek graslanden Stalse Molen 18,30u  Molenstraat Beringen  

06,06,16 Maaswinkel 18,30u Kerk van Vucht  

13,06,16 Vijvers het Wik en  Klotbroek 18,30u Parking Provinciaal Natuurcentrum Genk  

20,06,16 Vijvers Lummen 18,20u De kleen Meulen Mangelbeekstraat 56 Lummen  

27,06,16 Kanaalbermen Veldwezelt 18,30u Kerk van Veldwezelt  

04,07,16 Achel de Tomp (moerasgebied) 18,30u T-punt Tomperweg en Koebroekerweg  

11,07,16 Schulensbroek 18,30u Parking Beekstraat Linkhout  

18,07,16 Vijvers en bossen Hoefaert  18,30u Kanaaldijkstraat Bilzen  

25,07,16 Zwarte beek Spickelspade 18,30u "Watersnip" Grauwe steenstraat Koersel  

01,08,16 Gerhagen-Pinnekesweier 18,30u  Bosmuseum Heggenbossenweg Tessenderlo  

08,08,16 Koninklijk Domein (D7 54 12) 18,30u Parking hondenclub Weg naar Zutendaal (Opgrimbie)  

15,08,16 Koningssteen 18,30u kerk Kessenich  

22,08,16 Caestert en Vroenhoven(kanaalbermen) 18,30u Parking Kanne Steenstraat (onder de brug)  

29,08,16 Mechelse Hei (D7 44 11)  18,30u Parking  Dancing Salamander  
 


