Jaarprogramma floragroep 2022
De werkgroep doet onderzoek naar de flora: leren determineren, inzicht in ecosystemen, floristische waarden en
bedreigingen vaststellen.
Een aantal excursies worden georganiseerd naar mooie gebieden. Daarnaast worden vaste bermvlakken en
natuurgebiedjes in onze gemeente worden jaarlijks meerdere malen geïnventariseerd en gevolgd in ecologische
ontwikkeling. Deze gegevens leveren een input voor aanpassingen van het gemeentelijk groenbeheer en
soortenbescherming.

Excursies:
Er zullen vier excursies aangekondigd worden voor de gehele floragroep en andere belangstellenden.
16 mei 2022, maandag. 10 uur aldaar. Het Lange Broek, Gooyerdijk 7A, zie de site www.hetlangebroek.nl
31 mei 2022, dinsdag. 10 uur vertrekken. De Groene Grens, Veenendaal. Info zie
https://mooibinnenveld.nl/groene-grens/
14 juni 2022, dinsdag. Bosscherwaarden, 10 uur start bij de steenfabriek.
8 sept 2022, donderdag. 10 uur aldaar. Sandenburgerwaard of Gravenbol

Monitoring flora:
In kleiner verband zal er worden geïnventariseerd op een aantal bermen en natuurlijke gebieden in Wijk bij
Duurstede. Bij deze locaties wordt de vegetatie meerdere jaren gevolgd, zodat er inzicht ontstaat hoe het gebied
zich ontwikkelt. De leden van de werkgroep inventariseren in onderling overleg en afspraak. Bij elke locatie staat een
verantwoordelijk persoon, zie lijst hieronder.
De initiatiefnemer zorgt dat de locatie goed en voldoende vaak wordt bezocht. De bezoekdata bepaalt de
verantwoordelijke zelf, maar worden zo vaak mogelijk via de mail doorgegeven en er wordt gevraagd wie er mee wil
gaan. Daar leren we meer van elkaar, in kleiner verband. En dit is flexibel voor elk van ons: waar en wanneer je mee
wil gaan bepaal je zelf.
De eerste bezoeken vinden al in mei plaats, dus Klaas, Hans en Linda zullen de data doorsturen via de
whatsapp/groepsapp. Let op: Tussen 6 en 27 juni wordt er gemaaid.
Het gaat om de volgende locaties:
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Kortland
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