SLOBKOUSNIEUWS 21 jrg6
Op woensdag 8 juni was het weer leren geblazen. Rutger nam Luc, Pierre, Anita, Gerard, Yvonne,Hugo,
Paul, Nicole, Suze, Albert en Guido mee in zijn kielzog om naar grassen te speuren. Op enkele specialekes
na hebben we dan ook enkel grassen in ons lijstje staan. De weergoden waren ons gunstig gezind maar
met wat ze de vorige dagen hadden aangericht kregen we het op sommige plaatsen toch even moeilijk.
Grachten die al jaren poeder droog staan waren nu plots gevuld en daar moet je dan wel over zien te
geraken. We gingen op de terugweg toch ook nog eens op zoek naar de Franse aardkastanje want die
hadden we bij een vorig bezoek in april niet gevonden. Ook nu leek het eerst op niets uit te draaien tot
speurneus Yvonne plots riep “kom hier eens kijken”. Nu staan ze voor eeuwig in ons slobkousgeheugen
gegrift.

Volgende woensdag 15 juni gaan we het weer een beetje verder zoeken. Paul Van Sanden
was bereid om ons kennis te laten maken met de “Langendonken” in Herselt. Zelf ben ik er
nog nooit geweest maar intussen heb ik al van verschillende natuurpunters mogen horen
dat het een top gebied is qua planten.
De startplaats die Paul voorstelt spreekt alleszins tot de verbeelding. We komen samen op
de parking van café “het einde van de wereld” adres: Achter de wereld 2 in Herselt!
Wat de carpooling betreft stel ik voor dat wie graag met mij mee wil ( er zijn 6 plaatsen ter
beschikking) uiterlijk om 17:45 bij mij thuis verwacht wordt in de houtmolenstraat 100 3900
Overpelt.
Wie vanuit de omgeving van Peer en Eksel komt kan samen rijden met Nicole en … vanaf
de parking van de prijzenklopper. Ook daar vertrek uiterlijk 17:45.

Enkele activiteiten die we nog graag onder de aandacht brengen:
Jaarlijks organiseert het Natuurhistorisch Genootschap een inventarisatieweekend in Limburg. Tijdens
dit inventarisatieweekend wordt onderzoek uitgevoerd door zoveel mogelijk studiegroepen van het
Natuurhistorisch Genootschap.
Van 17 tot en met 19 juni 2016 staat het inventariseren van de Grensmaasvallei centraal. We gaan in
kleine groepjes van 4-5 personen op zoek naar de flora en fauna in de nieuw ontstane natuurgebieden in
de Maasvallei tussen Maastricht en Meers. Zowel ervaren als beginnende natuurliefhebbers zijn
uitgenodigd. Tijdens het weekend staat namelijk niet alleen het inventariseren, maar ook het van elkaar
leren over de natuur centraal. Zo proberen we er een leuk en gezellig weekend van te maken.

Op zaterdag 25 juni is er het biodiversiteitsweekend in Kempenbroek. Wie mee wil gaan inventariseren
is er van harte welkom. Zet de dag dan alvast in je agenda details volgen later.

Groeten Jan

WE ZAGEN:
Wetenschappelijke naam

Familie

Naam
Bochtige smele

Deschampsia flexuosa

Poaceae

Engels raaigras

Lolium perenne

Poaceae

Fijn schapengras

Festuca filiformis

Poaceae

Franse aardkastanje

Conopodium majus

Apiaceae

Gestreepte witbol

Holcus lanatus

Poaceae

Gewoon langbaardgras

Vulpia myuros

Poaceae

Gewoon reukgras

Anthoxanthum odoratum

Poaceae

Gewoon struisgras

Agrostis capillaris

Poaceae

Gladde witbol

Holcus mollis

Poaceae

Glanshaver

Arrhenatherum elatius

Poaceae

Grote vossenstaart

Alopecurus pratensis

Poaceae

Hennegras

Calamagrostis canescens

Poaceae

Kropaar

Dactylis glomerata

Poaceae

Kweek

Elytrigia repens

Poaceae

Mannagras

Glyceria fluitans

Poaceae

Mannagras

Glyceria fluitans

Poaceae

Moerasstruisgras

Agrostis canina

Poaceae

Pijpenstrootje

Molinia caerulea

Poaceae

Riet

Phragmites australis

Poaceae

Rood zwenkgras

Festuca rubra

Poaceae

Ruw beemdgras

Poa trivialis

Poaceae

Straatgras

Poa annua

Poaceae

Tandjesgras

Danthonia decumbens

Poaceae

Timoteegras

Phleum pratense subsp. pratense

Poaceae

Veldbeemdgras

Poa pratensis

Poaceae

Vroege haver

Aira praecox

Poaceae

Zachte dravik

Bromus hordeaceus

Poaceae

Zilverhaver

Aira caryophyllea

Poaceae

Dicht havikskruid

Hieracium vulgatum

Asteraceae

Liggend walstro

Galium saxatile

RUBIACEAE

LEUKE PLAATJES

Rutger laat er geen gras over groeien! Vanop de parking al meteen aan de slag

En gras was er in overvloed

Plukken, bespreken, meenemen …

en regelmatig alles nog eens hernemen zo pompen we het er langzaam in!

Dank aan Yvonne hebben we ze dan toch gevonden de Franse aardkastanje.

We hebben ze met toestemming even uit haar
huisje gehaald grondig bekeken en dan weer
netjes teruggeplant. Nu weten we ze juist
staan en kunnen ze elk jaar eens een bezoekje
brengen!

PROGRAMMA PLANTENWANDELINGEN OP WOENSDAGAVOND 2016
Datum

UUR LOCATIE

AFSPRAAKPLAATS

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

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

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

6-7-2016

3-8-2016

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:
06,06,16
13,06,16
20,06,16
27,06,16
04,07,16
11,07,16
18,07,16
25,07,16
01,08,16
08,08,16
15,08,16
22,08,16
29,08,16

Maaswinkel
Vijvers het Wik en Klotbroek
Vijvers Lummen
Kanaalbermen Veldwezelt
Achel de Tomp (moerasgebied)
Schulensbroek
Vijvers en bossen Hoefaert
Zwarte beek Spickelspade
Gerhagen-Pinnekesweier
Koninklijk Domein (D7 54 12)
Koningssteen
Caestert en Vroenhoven(kanaalbermen)
Mechelse Hei (D7 44 11)

18,30u Kerk van Vucht
18,30u Parking Provinciaal Natuurcentrum Genk
18,20u De kleen Meulen Mangelbeekstraat 56 Lummen
18,30u Kerk van Veldwezelt
18,30u T-punt Tomperweg en Koebroekerweg
18,30u Parking Beekstraat Linkhout
18,30u Kanaaldijkstraat Bilzen
18,30u "Watersnip" Grauwe steenstraat Koersel
18,30u Bosmuseum Heggenbossenweg Tessenderlo
18,30u Parking hondenclub Weg naar Zutendaal (Opgrimbie)
18,30u kerk Kessenich
18,30u Parking Kanne Steenstraat (onder de brug)
18,30u Parking Dancing Salamander

