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Dit jaar zijn we voor de vierde keer op rij begonnen met een Winterwandeling. Gewoon om in de  
winter samen naar buiten te gaan en lekker bij te kletsen. Deze keer hebben we de Cultuurhistorische 
route in de Genneper parken gewandeld. Halverwege hebben we in de schitterende volkstuin van een 
van onze leden koffie en thee gedronken.

Afgelopen jaar hebben we afwisselende gebieden geïnventariseerd.  We hebben de Run achter  het  
Witven bekeken. Daar staat Drijvende waterweegbree (Luronium natans). Deze soort staat op de EU-
Habitatrichtlijn en moet door de lidstaten van de Europese Unie beschermd worden.
We hebben een km-hok in de stad geïnventariseerd. Het is verrassend om in een stadshok zoveel  
soorten te noteren. Deels zijn dat soorten die uit de tuinen zijn ontsnapt en die het op eigen houtje toch  
volhouden. Voor een ander gedeelte zijn het soorten die van meer warmte houden, een stad is altijd  
warmer dan de buitengebieden.
Ook aan een deel van de Dommel in de stad, daar waar de Tongelreep in de Dommel komt hebben we 
een bezoek gebracht. Langs de Keersop bij Dommelen hebben we een natuurgebied bekeken.
Bij het High Tech Campus zijn gebiedsvreemde planten ingezaaid. Mooie zeldzame soorten waar we 
veel van kunnen leren, en dan zo dicht bij huis.
Met  toestemming  van  het  Brabants  Landschap  hebben  we  het  Kanunnikesven  en  het  Karperven 
geïnventariseerd.
Soms worden we door voorbijgangers benaderd met de vraag wat we aan het doen zijn. Meestal blijft 
het bij een: "Leuk.", maar dit jaar hadden we het geluk dat iemand ons toestemming gaf om op zijn 
ruderaal terrein te komen kijken. We zagen nl.  door het hek een ons onbekende teunisbloem. We  
hebben daar materiaal van verzameld. het bleek een Oenothera rubricaulis, die nog geen Nederlandse 
naam heeft, te zijn.
Een andere keer mochten we van de beheerder op de begraafplaats, die 's  avonds gesloten is. Zo'n 
buitenkansje lieten we ons niet ontgaan.
Natuurmonumenten heeft bij de Hogt een stuk natuurgebied aangepast. De Dommel is daar niet meer 
zo recht maar meandert nu. In een poel zagen we Loos blaasjeskruid (Utricularia australis) in bloei.

Wie zin heeft om eens een avond met ons mee te inventariseren is van harte welkom. 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.
Kijk voor onze agenda op internet: http://www.knnv.nl/eindhoven/florwg.html
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