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Floristische werkgroep KNNV afdeling Eindhoven.

Als vijf jaar een traditie mag worden genoemd, dan is het bij ons een traditie om in het nieuwe jaar een
winterwandeling te maken. Bij wijze van uitzondering kijken we niet, nou ja nauwelijks naar planten.
Er is eens tijd om met elkaar te kletsen. Bij de zomerexcursies maken we daar weinig tijd voor, omdat
de avonden toch al kort zijn. Op carnavalszaterdag hebben dit jaar in Waalre gewandeld. We hebben
het kerkenpad gelopen en een deel van de bossen ten zuidoosten van Waalre.
Dit jaar hebben we tijdens de zomerexcursies gebieden geïnventariseerd van Natuurmonumenten,
Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Valkenswaard.
Wij inventariseren gegevens altijd per km-hok. Dit omdat landelijk door Floron op deze manier
gegevens in de database komen. Maar bovengenoemde gebieden vallen natuurlijk nooit precies in zo'n
vierkante kilometer. Wij maken dan in die vierkante km een lijst met planten die in dat gebied staan.
Soms maken we nog een lijst van de planten buiten dat gebied maar die in het km-hok staan.
Dit jaar hebben we van 55 plots, stukjes van twee bij twee meter, vegetatieopnames gemaakt in de
Urkhovense zegge. Dat hebben we nu voor de vierde keer gedaan in de loop van 30 jaar. Bij een
vegetatieopname noteren we van alle planten die daar staan de bedekking, dus hoeveel procent van het
oppervlak deze soort bedekt. Het is de bedoeling om daar een verslag van te maken. Dan is te zien wat
de veranderingen zijn die in de loop der jaren optreden.
Wie zin heeft om planten in het veld te leren kennen is van harte welkom om 's avonds met ons mee te
lopen. Van half april tot begin september elke dinsdagavond. We beginnen om 19.00 uur en gaan door
tot het te donker wordt om planten goed te kunnen onderscheiden.
In de wintermaanden werken we op de woensdagavonden aan het herbarium in het MEC. Dan
determineren we planten die we in de loop van het jaar hebben verzameld omdat we er in het veld niet
uit konden komen. De gedetermineerde planten plakken we op herbariumvellen die we systematisch
opbergen in het herbarium van het MEC.
Deze keer zijn we begonnen met het determineren van wilgen uit het herbarium van John Bruinsma.
Dat doen we met behulp van Nederlandse en buitenlandse literatuur.
Kijk voor onze agenda op internet: http://wimvdven.home.xs4all.nl/
Helaas is door veranderingen in de website van de KNNV onze website geen onderdeel meer van de
KNNV-website. We hopen dat dat weer wordt hersteld. Via de KNNV-website is onze site als volgt te
benaderen: http://www5.knnv.nl/eindhoven kies vervolgens Werkgroepen, Floristen en klik dan op de
link: “Bekijk hier de pagina van de floristische werkgroep”
Namens de werkgroep, Wim van der Ven.

