Jaarverslag 2014.

Floristische werkgroep KNNV afdeling Eindhoven.

We hebben als werkgroep een bewogen jaar achter de rug.
Wout Heijkamp:
Begin april bereikte ons het bericht dat Wout Heijkamp plotseling was overleden. 5 april hebben we
afscheid genomen van Wout. Hij was een begenadigd fotograaf en een gezellig mens. Wout had een
bredere kijk dan alleen maar planten, en die kennis droeg hij ook aan ons over. We missen hem.
Herbarium:
Na enkele jaren in onzekerheid te hebben verkeerd over het voortbestaan van het herbarium is daar nu
eindelijk zekerheid. Per 1 december is het MEC gesloten. Daardoor kon de KNNV het herbarium
overnemen. Dat bestaat uit 8745 gedroogde exemplaren van 2220 soorten planten. Deze zijn
opgeslagen in 192 kisten in twee kasten van 2,50 m hoog 3 m breed en 60 cm diep. Half oktober zijn
we begonnen met het afbreken ervan. Van het MEC hebben we de ruimte gekregen om alle kisten
planken en latjes tijdelijk op te slaan. Ons bestuur moest niet alleen voor de werkgroepen plaats zien te
vinden, maar tevens ook ruimte voor het herbarium. Dat is ze gelukt door ruimte te huren in het
gebouw van het IVN-VEV. Wij zijn ons bestuur zeer erkentelijk voor al het werk om dit voor elkaar te
krijgen.
Annemieke, Gerard, Han, Jan en Margriet hartelijk bedankt.
Nu kunnen we weer verder met het reviseren van alle exemplaren. Dat wil zeggen: alle exemplaren
nakijken op de juiste determinatie volgens de laatste Heukels’ Flora.
Van alle exemplaren die zich in het herbarium liggen staan de gegevens op internet. Kijk hiervoor op
de website van de KNNV afdeling Eindhoven en kies dan voor Werkgroepen, Floristen. En daar voor
Publicaties en daar voor Herbarium vaatplanten Floristische Werkgroep Eindhoven
Van alle exemplaren maken we foto’s die we op ook op internet plaatsen.
Dit jaar hebben we, tijdens het zomer seizoen nogal uiteenlopende plaatsen bezocht. Vennen in Aalst
en Vessem waar we Oeverkruid (Littorella uniflora) vonden. Stedelijk gebied, industriegebied, bos en
heide met de daarbij behorende flora. Dit jaar zijn we ook een paar keer buiten de dinsdagavonden, en
buiten ons altlasgebied op excursie geweest. Een keer naar het Buitengoor ten westen van Lommel
waar we onder andere Tweehuizige zegge (Carex dioica), Slank wollegras (Eriophorum gracile) en
Klimopklokje (Wahlenbergia hederacea) hebben bewonderd.
Bij de Essche stroom zijn we op zoek gegaan naar Kruipend moerasscherm (Apium repens) dat we
helaas niet gevonden hebben, maar wel Pijptorkruid (Oenanthe fistulosa).
Het zomerseizoen sluiten we altijd af bij het Eindhovens kanaal.
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. Wij inventariseren gegevens altijd
per km-hok.
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.

