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Een nieuwe Flora. 
Het was nog in het winterseizoen dat de nieuwe Heukels Flora uitkwam. In februari 
was er in Naturalis de presentatie van de Heukels’ Flora van Nederland. Een 
bewerking van Leni Duistermaat. In deze 24ste editie is veel veranderd, wat wel te 
verwachten was na 15 jaar Heukels’23ste. Er staan 500 soorten meer in, waardoor er 
nu ruim 2000 soorten in onze nieuwe ‘Bijbel’ beschreven zijn. Ook zijn heel veel 
namen veranderd, wat nog wel moeilijk is bij het noteren in het veld. FLORON heeft 
in zijn wijsheid besloten om geen streeplijst meer te maken voor. Ze gaan er vanuit 
dat de inventarisatie met de app NOVA wordt gedaan. Maar niet iedereen in onze 
werkgroep beschikt over een smartphone.  
 
Corona en inventariseren. 
Dit jaar werd door de coronamaatregelen het werken in het veld erg beperkt. In het begin mochten we niet 
met elkaar naar buiten. Later in het jaar, zo in de zomer, mocht dat wel als we maar anderhalve meter van 
elkaar bleven. Dat was nog niet zo gemakkelijk als we met zijn allen die ene bijzondere plant wilden 
bekijken. De helft van ons programma hebben we toch kunnen afwerken. Deels door werkgroepleden die 
op individuele bases op stap zijn gegaan.  
In 2019 is er aan de KNNV Eindhoven door IVN Heeze-Leende gevraagd of werkgroepen mee wilden helpen 
met het soortenjaar in het Beekdal de Kleine Dommel. Dat hebben we toegezegd. We hebben vanaf de 
zomer door ons zelf uitgezochte gebieden geïnventariseerd. Dus wij hebben weinig voorjaarssoorten 
genoteerd. Tijdens de jaarlijkse winterwandeling van de KNNV liepen we grotendeels ook door dat gebied. 
Een lid van onze werkgroep heeft toen globaal wat soorten genoteerd. Heel uitgebreid kon dat niet omdat 
zo’n wandeling ook een sociaal aspect heeft. 
 
Winterwerk. 
Vanaf oktober tot en met maart komen we als werkgroep om de twee weken bij elkaar in D’n Aard. Dat was 
dit jaar niet mogelijk. Ook al weer vanwege de corona. Dus eigenlijk zijn de werkgroepavonden niet 
doorgegaan. Wel hebben steeds twee of drie mensen op de dinsdag overdag aan het herbarium gewerkt. 
Zoals hierboven al beschreven is zijn er een hele hoop namen in de Flora veranderd. Dat heeft 
consequentie voor de indeling van ons herbarium. De gedroogde planten liggen opgeborgen op 
familienaam en daaronder op soortnaam. Alle exemplaren van één soort zitten in een bruine omslagmap. 
Voor ons betekende dat we van 606 soorten de naam op de omslag moesten wijzigen. In die 
omslagmappen zaten totaal 1848 exemplaren waarvan we het etiket moesten aanpassen. Toen we aan de 
aanpassingen begonnen dachten we dat we daar t/m maart 2021 aan bezig zouden zijn. Omdat er erg hard 
is gewerkt, ook door mensen thuis hadden we deze klus nog in 2020 helemaal af. Petje af voor de harde 
werkers. 
 
Meedoen 
Kijk in de loop van maart eens in onze agenda op internet. (KNNV Eindhoven → Floristische werkgroep) om 
te zien waar wij op dinsdagavond in het zomerseizoen bij elkaar komen. (Nu met de corona houden we ons 
aan de maatregelen.) 
Wil je planten beter leren kennen, loop dan eens een tijdje met ons mee. Wij kunnen beginnende floristen 
altijd helpen. Maar je moet het voornamelijk zelf doen, zelf vragen stellen. Beperk je dan tot een vijftal 
planten die je thuis vervolgens uitgebreider kunt bestuderen. 
In het winterseizoen zijn we ook elke dinsdag overdag en op woensdagavond om de twee weken ’s avonds 
in D’n Aard. We werken dan aan het herbarium. Iedereen is van harte welkom om ons gezelschap te 
versterken. 
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