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Floristische werkgroep KNNV afdeling Eindhoven.

Dit jaar zijn we voor de derde keer op rij begonnen met een Winterwandeling. Gewoon om in de
winter samen naar buiten te gaan en lekker bij te kletsen. Deze keer hebben we rondom de Volmolen
tussen Veldhoven en Waalre een route van Natuurmonumenten gewandeld.
Soms komt een gemaakt plan niet uit. Het km-hok in Heerenbeek hadden we speciaal uitgezocht om
de Zwartblauwe rapunzel (Phyteuma spicatum subsp. nigrum), die daar ooit gezien was te bekijken.
Jammer genoeg hebben we die niet gezien, maar gelukkig wel: Gulden boterbloem (Ranunculus
auricomus), Slanke sleutelbloem (Primula elatior), Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata),
Pilvaren (Pilularia globulifera), Eenbes (Paris quadrifolia) en verschillende soorten zegges (Carex).
Wat ik ook niet onvermeld wil laten is de vondst van Strobloem (Helichrysum arenarium) op de
Oirschotsche Heide. Een plantje met fel gele bloemen.
We hoorden dat er bij kasteel Heeswijk het Mosbloempje
(Crassula tillaea) staat. Dat wilde wij ook wel eens zien. Dus
spraken we met elkaar af om begin juni bij het kasteel bij elkaar te
komen.
Een afspraak die deze keer niet op internet bekend gemaakt was.
Maar toen we in de buurt van het kasteel kwamen was het daar zo
ontzettend druk, dat het wel leek of onze excursie in alle huis-aanhuis bladen had gestaan. Door de drukte zagen we wel de auto van
een werkgroeplid maar hem zelf hebben we niet gevonden. Over
de laan reden allerlei oude auto's, tractoren en motoren, met
daarop allemaal opgedofte jonge mensen. De meeste mensen
stonden aan de zijkanten van de oprijlaan van het kasteel. Het
Mosbloempje konden we alleen maar bereiken door gewoon over
de laan te lopen. De mensen aan de kant van de weg begonnen
voor ons te applaudisseren. Ze dachten dat we wandelaars waren,
want met de topografische kaart, GPS en onze schoeisel zagen we Mosbloempje (vergroot)
er niet uit als scholieren. Het bleek dat onze afspraak samenviel
met een examenfeest. Gelukkig was het op de plaats waar we het Mosbloempje verwachtten niet druk.
Het duurde toch nog even voordat onze mossenvrouw het eerste exemplaar zag. Het was wel
1 centimeter hoog. Eenmaal een beeld van dit kleine plantje was het niet moeilijk om er meer
exemplaren van te vinden. Het stond er massaal.
Verder hebben we dit jaar voor Natuurmonumenten een aantal hokken geïnventariseerd. Zo kwamen
we op plaatsen waar we anders niet mogen komen.
Dit jaar hebben we ook de database van het herbarium op ons gedeelte van KNNV-website gezet. We
zijn nog aan het onderzoeken hoe vaak deze wordt geraadpleegd.
Wie zin heeft om eens een avond met ons mee te inventariseren is van harte welkom. Van half april tot
september elke dinsdagavond. We beginnen om 19.00 uur en gaan door tot het te donker wordt om
planten goed te kunnen onderscheiden.
Kijk voor onze agenda op internet: http://www.knnv.nl/eindhoven/florwg.html
In de wintermaanden werken we op de woensdagavonden aan het herbarium in het MEC.
Namens de werkgroep, Wim van der Ven.

