Verslag Plantenwerkgroep 2017
Er waren 4 winteravonden waar Marijke een aantal presentaties heeft verzorgd, met na de pauze
determineren met of plantenmateriaal of aan de hand van tekeningen.
Januari beginselen van determineren, deze heb ik later 2x thuis herhaald met groepjes van 5
gidsencursisten aan mijn eettafel.
Februari een avond over knoppen, massale opkomst en per ongeluk dubbelboeking gebouw
Schaepmanstraat, konden gelukkig terecht in gebouw FNV. Presentatie IJsland door Kinie en na
de pauze met echte takken aan de gang.
Maart presentatie over medicinale planten, insteek, welke planten komen wij tijdens onze
e
wandelingen tegen en hebben als 2 naam officinalis.
April presentatie bladvormen. Uitleg hoe verschillende vormen, insnijdingen, bladranden enz.
benoemd worden.
Rondvraag excursies in het buitenseizoen, determinatie meegebrachte plantjes.
Vanaf mei naar buiten: avonden druk bezocht door gidsencursisten vaak meer dan 10 met
uitschieters van meer dan 20 deelnemers.
17 mei
24 mei
31 mei
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni
5 juli
12 juli
19 juli
26 juli
2 aug
9 aug
16 aug

Tichelgaten gebiedje van Pieta en Teunie Orchideeen
Regulieren gebiedje van Fieke en Rosina Koekoeksbloemen
Rumpt / Gellicum langs de Linge, verzoekje van de boswachter SBB
Everdingerwaard
Bomen in Tiel. Pauline en Ted
Lieskampen bij Gameren
Steenfabriek IJzendoorn, gebiedje van Anna
Heesseltse uiterwaarden . gebiedje van Joke Slikkerveer vondst Riempjes
Het Broek gebiedje Nellie
Kooische natuur
Gamerensche waarden
Prinkel gebiedje Ads
Boezem van Brakel, kleine kaardenbol
Neerijnen rijswaard gebiedje van Marianne

23 aug Uiterwaarden van de Lek, start bij werk aan het Spel, gebiedje Netty
30 aug Uiterwaarden Ophemert, er was dreigend onweer.
Binnenavonden
3 oktober Gallenavond in Stroomhuis Neerijnen, grote opkomst.
8 november presentatie schermbloemen en determineren met A4.
28 december Eindejaarsplantenjacht in Neerijnen. Ruim 30 soorten bloeiend gevonden,

vermelding op Floronsite.
Per 1 mei 2018 neemt Jan Kooiman het coördinatorschap van de PlantenWerkGroep over van
Monique en gaat samen met Marijke verder.
Marijke Mauritsz

