SLOBKOUSNIEUWS 34 jrg5
Voor de voorlaatste plantenwandeling trokken we nog eens smokkelaarsgewijs over de Nederlandse grens. Van de
stenen brug volgden we de linkeroever van de Dommel rakelings langs de landsgrens om er uiteindelijk over te steken
(geen douane te bespeuren) en langs de geplagde stroken terug te keren naar onze auto’s.

Een mooie wandeling doorheen stukken die we voordien met de slobkousjes nooit aandeden.
Uiteindelijk sieren 95 soorten het lijstje. Niet spectaculair maar ze doen al vroeg het licht uit ook.
Volgende week eindigen we ons plantenseizoen in het pijnven. We trekken er naar het slijkven een gebied dat
specifiek beheerd wordt voor de nachtzwaluw. Hopelijk kan boswachter Eddy ons begeleiden en meteen iets
meer vertellen over dit bijzondere project.
We verzamelen op de parking van het gemeentelijk recreatiecentrum. Het is gelegen langs de Kiefhoekstraat ter
hoogte van huis nummer 8.
We starten om 18:30 en stoppen als we geen plantjes meer te onderscheiden vallen.

WE ZAGEN:
Adelaarsvaren
Akkerdistel
Amerikaanse vogelkers
Bezemkruiskruid
Bijvoet
Blauwe bosbes
Bleekgele droogbloem
Bochtige smele
Boerenwormkruid
Borstelgras
Bosbies
Braam spec
Brede stekelvaren
Brede wespenorchis s.l.
Bruine snavelbies
Buntgras
Canadese fijnstraal
Duizendblad
Duizendknoopfonteinkruid
Dwergviltkruid
Egelboterbloem
Gele lis
Gestreepte witbol
Gewone berenklauw
Gewone dophei
Gewone hennepnetel
Gewone hoornbloem
Gewone vlier
Gewoon biggenkruid
Gewoon robertskruid
Gewoon struisgras
Glad vingergras
Grote brandnetel

Grote egelskop s.l.
Grote wederik
Grote weegbree
Grove den
Hennegras
Hondsdraf
Hop
IJle zegge
Jakobskruiskruid
Klein streepzaad
Klein warkruid
Kleine veenbes
Kleine zonnedauw
Knolrus
Koninginnekruid
Koningsvaren
Kropaar
Kruipbrem
Kweek
Mannagras
Mannetjesereprijs
Mannetjesvaren
Moerasdroogbloem
Moerasrolklaver
Moeraswolfsklauw
Oranje havikskruid
Paardenbloem
Pijpenstrootje
Pitrus
Riet
Ruwe berk

Ruwe smele
Schapengras
Schapenzuring
Sint-Janskruid
Smalle stekelvaren
Snavelzegge
Sporkehout
Sterrenkroos spec
Straatgras
Struikhei
Tengere rus
Valse salie
Veelstengelige waterbies
Veenpluis
Veldrus
Veldzuring
Vlasbekje
Vogelmuur
Vroege haver
Waterlelie spec
Watermunt
Waterpeper
Wilde gagel
Wilde lijsterbes
Wilg spec
Witte klaver
Witte snavelbies
Wolfspoot
Zandteunisbloem
Zomereik
Zwarte els

LEUKE PLAATJES

Al van bij de start gingen ze allemaal naarstig op zoek

Er zijn er natuurlijk altijd die zich afzijdig houden

Droog, droger, droogst

Maar dicht bij het ven werden mijn voetjes toch nat in mijn sandalen

WETENSWAARD
De nieuwe website van Natuurpunt is online.
Het is de bedoeling om later de website van de Slobkousjes daaraan vast te hangen maar dat zal nog eventjes op
zich laten wachten.
Intussen kan je ons nog altijd volgen

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html
Er zijn wat problemen geweest met de link maar die zijn nu opgelost.
Via het menu links boven kom je bij ons programma en alle nieuwsbrieven.
Hou je ook niet in om eens naar de pagina's van de andere werkgroepen te gaan kijken.

We kwamen er achter dat in de lijst van LPW niet alle slobkouswandelingen zijn opgenomen. We drukken ze daarom
afzonderlijk af.

Het verdere Slobkous plantenprogramma voor 2015:
Datum
2/09/2015

uur

Locatie

18:30 Pijnven slijkven

Vertrekplaats
Parking gemeentelijk recreatiepark

Wie niet genoeg kan krijgen van plantjes kijken moet zeker eens een blik werpen op het programma
van de andere plantenwerkgroepen:
Datum

Organisator

Onderwerp

Vertrek

Info bij

Do 3 sept.

C6

Lommel C6-17-41

17:30 Jagerstraat Lommel (vlakbij Luikersteenweg)

Rutger Barendse

Za 05 sept.

HPW

E63714: Vrolingen

14:00 u kerk Vrolingen Kortesemstraat 23, Wellen

Bieke Geukens

zo 6 sept.
Ma 7 sept.

PSG
NPLanaken

Euregionale bijeenkomst - Zinkflora
E71443: Bedrijventerrein Europark en
Zouwdal

nog te bepalen
18:30 u vertrek aan spoorwegterminal (Europark
z/n)

Bart Hoelbeek

Za 19 sept.

HPW

E63723: Gors-Opleeuw

14:00 u u kerk Gors-Opleeuw Hoogstraat 1,
Borgloon

Contacten:
LPW: Bert Berten, bert-berten@skynet.be
SAP (NP Hasselt-Zonhoven): Jan Wyers, jan.wyers@skynet.be
C6: Rutger Barendse, rutger.barendse@telenet.be
Voerense Plantenwerkgroep: Maurice Heusèrr, jefmirakel@hotmail.com
HPW (Hesbania): Bieke Geukens, bieke_geukens@hotmail.com
NP Lanaken: Bart Hoelbeek: natuurpuntlanaken@hotmail.com

Bieke Geukens

