Wie zijn we?
Een plantenwerkgroep ontstaan in 2008. In het begin vooral actief met waarnemingen van bloeiende planten. Intussen
geëvolueerd naar een enthousiaste groep natuurliefhebbers die wekelijkse wandelingen maken, al naar gelang het
seizoen, op zoek naar planten, paddenstoelen, mossen en lichenen, maar tegelijkertijd genieten van wat de natuur
aan moois te bieden heeft. We werden intussen als regionale plantenwerkgroep van Natuurpunt erkend.

Waarom een plantenwerkgroep de naam van een insect draagt?
Al van bij aanvang was er aandacht voor de samenhang in de natuur. Het enthousiasme was altijd groot als men in
het veld kon vaststellen hoe de grote wederik door de slobkousbij wordt bestoven. Het was dan ook niet moeilijk om
deze schattige bij met haar, met stuifmeel, dik beladen pootjes tot mascotte te promoveren.

Wat moet je kennen om deel te nemen aan de wandelingen?
Er is geen enkele voorkennis vereist. Verschillende van de huidige leden zijn van nul begonnen. Planten leren
kennen doe je automatisch in de groep. Wil je niet echt leren maar gewoon genieten van de natuur en de
waarnemingen van de anderen volgen, dan ben je even welkom.

Waar en wanneer gaan er slobkouswandelingen door?
Je kan het jaarprogramma vinden op de volgende pagina’s. Kennen we je e mailadres dan ontvang je wekelijks onze
nieuwsbrief met de uitnodiging voor de eerstvolgende wandeling.

Hoe kan je bij de slobkousjes aansluiten?
Aan de hand van het programma kan je naar de startplaats komen op het aangegeven uur. Omdat het risico altijd
bestaat dat we in de loop van het jaar het programma moeten aanpassen is het nuttig vooraf even te bellen zoals
aangegeven. De beste oplossing is evenwel je naam en e mailadres doorgeven aan Ine Reynders of Jan Leroy. We
zorgen er dan voor dat je voor elke wandeling bevestiging krijgt via mail van startplaats en tijd en we sturen je
daarenboven na afloop een verslag met de waarnemingen.

De volledige lijst van onze waarnemingen, deze folder en alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze webpagina
http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html

Contact?

Ine Reynders

GSM: 0032 468 32 47 28

Jan Leroy:

GSM: 0032 474 73 59 11

Slobkousjes: slobkousjes@skynet.be

p.a. Houtmolenstraat 100 3900 Overpelt

Programma Slobkousuitstappen in het plantenseizoen 2017
DATUM

UUR

THEMA

18/04/17 10:00 voorjaarsbloeiers in Elsloo park +
botanische tuin
26/04/17 18:30 voorjaarsbloeiers langs de A- beek

3/05/17 19:00 inventariseren in Hageven (hok B6 58 43)

LOCATIE START
Parking kasteelpark Elsloo Oostelijke kanaalweg (9:00 carpool vanaf parking
Prijzenklopper)
Parking meubelen Heylen Baan naar Bree 123 Peer

stenen brug Hageven Grote heide Neerpelt

10/05/17 18:45 Bosbeek Opglabbeek

monument op parking gemeentehuis Opglabbeek (18:15 carpool vanaf parking
kringloopwinkel Peer Steenweg Wijchmaal)

17/05/17 19:00 ‘Elsbroek’ en aan ‘den Ezel’ hok b7-52-31

parking scouts coördinaten 51°16'26.0"N 5°31'21.7"E gelegen aan de weg
"beverbeek"

24/05/17 19:00 wandeling in militair domein

PARKING Colruyt Helchteren

31/05/17 19:00 Resterheide

Parking Begijnenvijvers

7/06/17 19:00 op zoek naar de groenknolorchis in
Buitengoor Mol

ecocentrum Postelsesteenweg 71
Mol Rauw

14/06/17 19:00 Wandeling in de Langendonken Herselt

Parking van café “het einde van de wereld” “achter de wereld 2” in Herselt

21/06/17 19:00 Mariahof

Parking Mariahof Mariahofstraat 51
3960 Bree

28/06/17 19:00 randen kanaal lommel tussen heuvel en
gestelse brug

parking De Lossing Lossingweg Lommel

5/07/17 19:00 op stap met Sap in de Surkijn (d6-36-42)

vertrekplaats ligt in de Nachtegalenstraat Zonhoven (waar de straat een bocht
van 90° maakt)

12/07/17 19:00 Warmbeekvallei aan ‘t Mulke hok b7 51 43 parking 't Mulke overgang molendijk en Wagerdijk in Achel

19/07/17 19:00 Munsterbos

parking van de Delhaize Waterstraat MunsterBilzen (18:00 carpool vanaf
parking de Prijzenklopper)

26/07/17 19:00 Weilandje ISIS en omgeving

Spotterscorner luchtmachtbasis langs Kiezel Kleine Brogel

2/08/17 19:00 Brongebied zwarte beek

parking Begijnenvijvers

9/08/17 19:00 loozerheide

Parking Lozerheide langs de N747

16/08/17 18:30 Hermeandering Dommel in Peer

parking kringloopwinkel Peer Steenweg Wijchmaal

23/08/17 18:30 Zwarte berg

einde van de Regenbooglaan Genk (17:45 carpool vanaf parking
kringloopwinkel Peer Steenweg Wijchmaal)

30/08/17 18:30 De Warande te Achel

Venlokaal

Limburgse Plantenwerkgroep op bezoek in onze regio
8/05/17 18:30 LPW op bezoek in de vloeiweiden Lommel

24/07/17 18:30 LPW op bezoek op zoek naar kranskarwei
in Hoxent

wateringhuis Wateringstraat Lommel

zuiveringsstation

Zoals je kan zien in het programma voorzien we het komende seizoen enkele verdere verplaatsingen kwestie
van onze blik te verruimen.
Het startuur in de tweede kolom is het uur dat we willen vertrekken op de startlocatie die in de laatste kolom
wordt gegeven. Voor de verdere verplaatsingen wordt in de laatste kolom tussen () ook uur en locatie van een
carpoolmogelijkheid gegeven. Opgelet het startuur wordt strikt toegepast!

HET NAJAAR
In de najaarsperiode wordt er terug afgewisseld tussen wandelingen op dinsdag voormiddag en
determinatieavonden op woensdagavond.
In het najaar leggen we ons vooral toe op paddenstoelen.
De wandelingen starten normaal om 9:00 de determinatieavonden om 19:00.
Omdat we in deze periode sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden is het moeilijk een vast schema
op te geven. Geïnteresseerden waarvan we het e-mailadres kennen ontvangen wekelijks onze nieuwsbrief
waarin telkens de uitnodiging voor de eerstvolgende activiteit.

