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Floristische werkgroep KNNV afdeling Eindhoven.

De werkzaamheden van onze werkgroep kunnen we verdelen in twee delen.
Inventariseren van wilde planten:
In het zomerseizoen, van half april tot september, gaan we het veld in om wilde planten te
inventariseren. We doen dat in een gebied van een vierkante kilometer zoals die op de topografische
kaart staan.
We proberen dan in dat zogenaamde kilometerhok alle biotopen te bekijken en daar dan alle planten
op een streeplijst te noteren. Van bijzondere soorten, waaronder rode-lijst-soorten, noteren we ook de
coördinaten. Dat doen we tegenwoordig met behulp van een smartphone met ingebouwde gps. In
natuurgebieden bespaart ons dat veel tijd, die we anders kwijt waren aan het invullen van de
benodigde formulieren.
We zoeken nog mensen die op dinsdagavond met ons mee willen inventariseren. Je moet planten
(willen) kennen. We willen beginnelingen graag helpen met het determineren van planten. Maar het
initiatief moet van je zelf komen.
Afgelopen jaar hebben we een voor ons nieuwe plant gevonden in Strijp. Het koste nogal wat moeite
om deze plant te determineren. Ongeveer tegelijkertijd vond Rien Ondersteijn dezelfde plant in het
noorden van Eindhoven. Rien heeft hem in Leiden bij het herbarium van Naturalis laten determineren.
Daar kwamen ze op Scirpus cyperinus. Het zijn nieuwe vondsten voor Nederland. Allebei vlak in de
buurt van de A2. Toevallig?
Een avond hebben we met de werkgroep Planten van het IVN-VEV rondom de Vlasroot
geïnventariseerd, waar we allemaal wat van hebben geleerd.

Herbarium:
In het winterseizoen houden we ons bezig met het Herbarium. Daarvoor komen we om de twee weken
in D’n Aard bij elkaar. We kijken planten na die in het zomerseizoen zijn verzameld, en die we tijdens
het inventariseren niet op naam hebben kunnen brengen. Daarvoor gebruiken wij andere flora’s dan de
Heukels waar we in het zomerseizoen mee rondlopen. Deze planten worden dan opgeplakt en van een
etiket voorzien en nadat ze een week in de diepvries zijn geweest kunnen er foto’s van worden
gemaakt waarna ze in het herbarium opgeborgen kunnen worden.
Buiten de werkgroepavonden komen op dinsdag overdag enkele leden van de werkgroep bij elkaar om
het herbarium te werken. Door de jaren heen is de administratie wat achter geraakt. Nu we als
werkgroep zelf verantwoordelijk zijn voor het herbarium kunnen we dat zelf doen. De Haagwinde in
D’n Aard is heel erg geschikt voor dit werk. Heel wat beter dan we in het MEC gewend waren. Hier
kunnen we altijd terecht, mits we dat in de agenda noteren. En aan belangstelling van het IVN is geen
gebrek. Er komt daar elke dinsdag wel iemand binnen wandelen om zijn eigen werkzaamheden te
doen en dan even met ons een praatje komt maken. Ondertussen hebben we van alle (8769)
exemplaren een foto gemaakt. Die zijn op internet te raadplegen. zie hiervoor onze website:
https://www.knnv.nl/wg-floristen klik daar op de link: Bekijk hier de pagina van de floristische
werkgroep  Publicaties  Herbarium vaatplanten Floristische Werkgroep Eindhoven.
Heb je zin om met ons mee te lopen of aan het herbarium te werken. Kijk op onze agenda wanneer we
bij elkaar komen. Je hoeft je niet aan te melden. Of loop eens op een dinsdagmorgen binnen in D’n
Aard (winterseizoen).
Namens de werkgroep, Wim van der Ven.

