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Inventariseren van wilde planten: 

Zoals bij onze werkgroep gebruikelijk is inventariseren we volgens de Floronmethode kilometerhokken. Wij 

inventariseren elke dinsdagavond van half april tot en met augustus. We komen dan om zeven uur in, of 

vlakbij, het kilometerhok bij elkaar. We gaan door het te donker wordt om nog goed planten te 

onderscheiden. Zo ongeveer 20 avonden. Dit jaar hebben we zes inventarisatieavonden besteed aan de 

Aanschotse Beemden. Dat is een gebied dat door de gemeente Eindhoven is ingericht als een natuurgebied, 

waarin de Groote beek dwars doorheen loopt. Om de natuurontwikkelingen in dit gebied te kunnen volgen is 

in 2018 een eerste inventarisatie gedaan, een zogenaamde nulmeting. Het hele gebied valt in drie 

kilometerhokken, 159-388, 160-388 en 160-389. Deze hokken hebben we twee keer bezocht, een keer in het 

voorjaar en een keer in de zomer. Op 8 september, de 1000-soortendag, hebben we samen met de 

Plantenwerkgroep het hele gebied geïnventariseerd. Tijdens deze dag vonden we aan een poel 

Schijngenadekruid (Lindernia dubia) een heel bijzondere soort, waarvan sommigen zeggen dat het een 

invasieve exoot is. Laten we hopen van niet want we hebben al Watercrassula (Crassula helmsii) genoeg in 

onze omgeveving. Gelukkig nog niet in de Aanschotse beemden. Aan diezelfde poel vonden we ook 

Kogelbies (Scirpoides holoschoenus). Wij vragen ons af hoe die planten daar op die plek bij elkaar staan. 

Ingezaaid? Met machines of zand meegekomen? Allemaal niet erg waarschijnlijk. 

 

Verder hebben we dit jaar in Meerbos, Hazenhurk, Molenheide, Luchen en Zandbergen rondgelopene en 

samen met de boswachter hebben we een stukje in het Leenderbos bekeken. We zijn drie keer de Wadi van 

Son geweest. Een nat gebied waar al jaren een paar bijzonder soorten voorkomen. Daar zijn de volgende 

bijzondere soorten gevonden: Scirpus georgianus, Eleocharis engelmannii, Carex scoparia en Scirpus 

cyperinus. Deze hebben geen Nederlandse naam. Het zijn soorten die verder in onze omgeving niet 

voorkomen, op de laatste na, die een paar jaar geleden in het noorden en westen van Eindhoven zijn 

gevonden. Ook in onze Heukels flora worden deze planten niet genoemd. Het zijn soorten die toch op de een 

of andere manier opvallen. Ze zien er net iets anders uit dan we gewend zijn. We hebben deze meegenomen 

en met andere flora’s gedetermineerd. De volgende flora de we ter hand nemen is de Flora Europaea. Deze 

keer konden we de in de Wadi gevonden soorten hiermee niet determineren. De naam hebben we uiteindelijk 

kunnen vinden met Amerikaanse flora’s op internet. Het lijkt er op dat deze bijzondere planten die we in de 

Wadi gevonden hebben een Amerikaanse oorsprong hebben. Het meest waarschijnlijke is dat ze in de oorlog 

met de Amerikanen mee zijn gekomen. 

 

Een keer hebben we de excursie moeten laten vervallen. De weersvoorspellingen gaven code rood. 

 

Herbarium: 

In de wintermaanden werken we aan het herbarium. We zijn nu bezig om naar alle ruin 9000 exemplaren te 

kijken. Soms vinden we er die we bij de eerste keer benoemen een verkeerde naam aan hebben gegeven. Die 

worden dan door meerdere mensen nagekeken om er zeker van te zijn of het nu klopt. 

 

Meedoen: 

Kijk in de loop van maart eens in onze agenda om te zien waar wij op dinsdagavond in het zomerseizoen bij 

elkaar komen. In het winterseizoen zijn ook elke dinsdag overdag aan het werk aan het herbarium, dat zich in 

D’n Aard bevind. 
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