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Uitstap naar het Meulenbroek Temse.  

Dit opvangbekken voor het overtollige water van de Vlietbeek ligt vlak naast het zwembad en 
het Scheldepark (voormalige bos van Janssens). We vinden er een aangeplant geboortebos, 
meerdere wachtbekkens, een wat speciale ronde kijkhut en een hondenloopweide. Het 
Scheldepark is meer dan 200 jaar oud en bevat prachtige oude bomen. 

 

Meegebracht door Antoine: 

- Echt walstro 

- Wonderboom: opgepast de zaden (wonderbonen) zijn zeer giftig tot dodelijk. 

 

Gezien op de wandeling: 

 

Insecten en zoogdieren 

- Europese hoornaar (Britse kleurvorm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reespoor 

 

Planten: 40 
soorten 

- Japanse 
Duizendknoop met 
vruchtjes  

 

 

Britse kleurvorm Vespa crabro vexator 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Zachte Ooievaarsbek 

zachte beharing op de stengel 
korte en lange haren  
 

 

 

- Fluitenkruid 

- Kleefkruid 

- Grote brandnetel: stikstofminnend 

- Paarse Dovenetel 

- Witte Dovenetel 

- Boswilg.  
Elke wilg heeft steunblaadjes. Leek Geoorde wilg 
maar door waarnemingen.be bevestigd als Boswilg. 

 

 

 

- Kruipende Boterbloem 

- Bereklauw 

- Grauwe Els (Alnus incana): “incana” betekent grauw of grijs. Blad eindigt op een lichte 
spitse top.  
Bij Zwarte Els (Alnus glutinosa) “glutinosa” betekent kleverig. Blad heeft een ronde of 
wat ingedeukte top.  
 

- Grote klit of klis. De bladsteel van de rozetbladen is onderaan gevuld. Bij de gewone 
klit is de bladsteel hol. 

- Gele mosterd. Geslacht Sinapis (mosterd). Behaarde bladeren. Groenbemester. Ook 
Herik behoort tot het geslacht Sinapis. 

Koolzaad. Geslacht Brassica (kool) De knoppen van de ongeopende bloemen staan 
hoger dan de bloemen in tegenstelling met raapzaad waar de bloemen de knoppen 
bedekken. En de steel en bladeren zijn glad. 

- Smalle Weegbree 

- Vijfvingerkruid komt hoe langer hoe meer voor. 

- Hondsdraf 



- Ringelwikke 

- Wilde peen 

- Bosrank 

- Kaardenbol 

- Akkerdistel. Heeft als enige distel, wortelstokken. Bloem heeft zeer zoete geur. 

- Melkdistel 

- Speerdistel 

- Moesdistel 

- Krulzuring 

- Ridderzuring 

- Paardenbloem 

- Riet 

- Lisdodde 

- Look zonder look 

- Zevenblad 

- Reuzenbalsemien 

- Groot hoefblad 

- Akkerkool 

- Zeeaster of Zulte  

- Bastaardwederik 

- Hagewinde 

- Vogelmuur 

- Canadese fijnstraal 

- Jacobskruiskruid 

 

Grassen:  

- Kropaar 

- Glanshaver = Frans raaigras 

 

 Paddenstoelen: 

- Mycena 

- Rondsporig oorzwammetje 

- Eikhaas  in Scheldepark 

- Parasolzwam 

- Tonderzwam 

 
 

Paarse korstzwam - Chondrostereum purpureum  



 

 

Wollige bundelzwam - Hemipholiota populnea 

 

 

Geschubde inktzwam - Coprinus comatus  

 

 

Grijze buisjeszwam - Bjerkandera adusta  

 

 

 
Weidekringzwam - Marasmius oreades   



 

 

 

Bijna zeker maar nog niet bevestigd door waarnemingen.be: 

Tranende franjehoed - Lacrymaria lacrymabunda   

 

 

Zwarte viltzwam - Chaetosphaerella phaeostroma   

 

  

Interessante links 

- Inverde 

o Inschrijven voor Soorten onder de loep kan hier: https://inverde.us12.list-
manage.com/subscribe?u=48310c16f43fcb9c688b3eece&id=90a69914d0  

o Alle al beschreven soorten vind je hier: 
https://www.ecopedia.be/pagina/soorten-onder-de-loep  

- Nieuwsbrief ”Sapstroom”  Arboretum Kalmthout:  
inschrijven:   www.arboretumkalmthout.be/nieuwsbrief 

https://inverde.us12.list-manage.com/subscribe?u=48310c16f43fcb9c688b3eece&id=90a69914d0
https://inverde.us12.list-manage.com/subscribe?u=48310c16f43fcb9c688b3eece&id=90a69914d0
https://www.ecopedia.be/pagina/soorten-onder-de-loep
http://www.arboretumkalmthout.be/nieuwsbrief

