
 

SLOBKOUSNIEUWS 31 jrg6  

Van de wandeling in de Holen kreeg ik buiten dit onheilsbericht: 

Toen we op het einde van de wandeling terug bij onze geparkeerde wagens kwamen, ontbraken een deel 

van de slobkousen. Ze waren in geen velden of wegen te bespeuren. 

Ik hoop dat ze dan toch zijn komen opdagen, zo niet zijn ze misschien nog altijd aan het ronddwalen en 

moeten we een zoekexpeditie organiseren.  

  

Groeten, Paul  

 

enkel een deelnemerslijst, 102 foto’s en een lijst van de 119 waarnemingen.  

Hoe het geweest is moet ik jullie dus schuldig blijven alhoewel ik uit de foto’s moet afleiden dat het weer het betere 

werk was. 

Volgende woensdag 24 augustus verkennen we de gronden tussen de Wedelse- en de 

kleinmolen. Ze kwamen vrij recent in beheer bij Natuurpunt Noord Limburg. 

Opgelet we vertrekken nu een half uurtje vroeger! Afspraak dus om 18:30 op de parking 

links van de Wedelse molen Breugelweg 250, 3900 Overpelt (niet de parking rechts van de 

molen waar de ingang is van het café, die is voor na de wandeling).  

 
Tot slot: op 11 september zullen we met een standje de Slobkousjes promoten op de Hagevenhappening aan de 

Wulp in Neerpelt. Iedereen is welkom om ons goeie dag te komen zeggen en een drankje te tracteren. 

 

Groeten Jan 

  



ZE ZAGEN: 

Akkerdistel Gewoon varkensgras  Luzerne  Wilde kamperfoelie 

Amerikaanse vogelkers Gladde witbol  Melganzevoet  Wilde lijsterbes 

Basterdklaver Glanshaver Moerasandoorn  Wilg spec. 

Beklierde duizendknoop  Greppelrus  Moerasdroogbloem  Wilgenroosje 

Bezemkruiskruid Grote brandnetel Moerashertshooi  Witte dovenetel  

Bijvoet Grote egelskop Moeraskers Witte klaver 

Bitterzoet  Grote kattenstaart Moerasrolklaver Wolfspoot 

Blaartrekkende 
boterbloem  Grote kattenstaart Moerasspiraea 

Zachte 
duizendknoop 

Blauw glidkruid Grote lisdodde Moerasvergeetmenietje Zevenblad 

Boerenwormkruid Grote waterweegbree  Moeraszegge  Zomereik 

Borstelbies Grote wederik  Pitrus Zonnebloem 

Bosbies Grote weegbree  Ratelpopulier Zwart tandzaad  

Bosbies Haagwinde  Ridderzuring  Zwarte els  

Canadese fijnstraal Harig knopkruid Rietgras Zwarte nachtschade 

Canadese guldenroede Harig wilgeroosje  Ringelwikke  

Doornappel  Heelblaadjes Rode klaver  

Drijvend fonteinkruid Heermoes Ruige zegge  

Duizendblad  Herderstasje Ruwe berk   

Echte valeriaan Hondsdraf  Ruwe smele  

Engels raaigras Hoog struisgras Schijfkamille  

Es Hop Smalle weegbree   

Europese hanenpoot Ijzerhard Straatgras  

Geelrode naaldaar Kale jonker Tengere rus  

Gekroesde melkdistel Kantig hertshooi Teunisbloem spec.  

Gelderse roos Kleine watereppe Timoteegras  

Gele lis Kluwenhoornbloem  Veelstengelige waterbies  

Gestreepte witbol Kluwenzuring  Veldlathyrus  

Gewone braam  Knolrus Veldrus  

Gewone engelwortel  Knopherik Veldzuring  

Gewone hennepnetel  Konginnenkruid Vingergras spec.  

Gewone klit Kropaar Vlas  

Gewone melkdistel Kruipende boterbloem  Vogelwikke  

Gewone smeerwortel  Kweek  Watermunt  

Gewone vlier  Lidrus  Watermuur  

Gewoon struisgras Liesgras Wijfjesvaren  
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De jongste deelnemer 

 

 

 



 

Er werd ook weer huiswerk gemaakt door Luc: 

Hoi  Er werd mij gisteren een hanenpoot 

gegeven om te onderzoeken of het de 

stekelige zou kunnen zijn of de Europese. 

Aan de knik van bladschijf naar bladschede is 

de sterk aflopende  de stekelige en de 

weinig aflopende de Europese.In dit geval 

dus de Europese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



En door Nicole: 

Hallo Slobkousjes 
Het stinkend waterplantje dat Luc uit de vijver viste is 
Kranswier.  Meestal een teken van voedselarm water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nachtvlinder die de aandacht van Tineke trok is de Drievlekspanner. 
Het vlindertje komt vooral voor in gebieden met populieren en dat klopt helemaal ! 
Groetjes Nicole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor wie ook iets anders wil zien dan plantjes 
 

Beestjes in het Donker 

Een unieke zoektocht naar wat er leeft  

in de schemering van De Watering . 
 

Zaterdag 1 oktober 2016 vanaf 18u in en rond het Wateringhuis 
 

PROGRAMMA (nog te bevestigen) 
 Muizen en spitsmuizen vangen met behulp van livetraps in het kader van Muizenmeetnet Vlaanderen 

 Nachtvlindervallen: motten, uilen, spanners en andere fladderaars  

 CSI Wateringen: sporenonderzoek in het wild 

 Braakballen pluizen 

 Tentoonstelling vleermuizen en demonstratie gebruik van batdetector 

 Beestjes in Beeld: doorlopend filmpjes van de (Noord-)Limburgse natuur  

 Presentatie: schietmotten in de Benelux (met demonstratie onderzoek) 

 Vrijwilligers helpen bezoekers met vragen graag verder 

 

18u   start (scherpstellen vallen: 6 rijen van 10) 

18u30 

19u15  zonsondergang 

19u30  presentatie muizen en spitsmuizen (Jos Ramaekers) 

20u30  eerste ronde muizenvallen 

21u  presentatie schietmotten (Maria Sanabria, Koen Lock en David x) 

22u  tweede ronde muizenvallen 

23u30  derde ronde muizenvallen 

doorlopend: vlindervallen 

  onderzoek schietmotten 

tentoonstelling vleermuizen 

sporenonderzoek 

braakballenpluizen 

beelden van trailcams 

  



PROGRAMMA PLANTENWANDELINGEN OP WOENSDAGAVOND 2016 
 
 

Datum UUR LOCATIE AFSPRAAKPLAATS 

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: vanaf 15 augustus 18.30u 

 
 
 
 
 
 

de kalender van de limburgse plantenwerkgroep: 
 
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  
 


