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Natuurtuin Lunetten   Janine Mariën (06-46782617 )        janine.marien@hetnet.nl  
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1 Floron-dag 

Op zaterdag 9 december a.s. vindt de jaarlijkse FLORON-dag plaats in Nijmegen. Met 

boeiende lezingen, workshops, presentaties en diverse stands. KNNV Uitgeverij zal ook 

aanwezig zijn met een boekenstand. Dit jaar is het thema "300 jaar planten kijken in 

Nederland".  

Op de site van floron kun je het programma zien en je opgeven. De deelname is gratis. 

http://www.floron.nl/actueel/floron-dag-2017 

2 Eindejaars plantenjacht 

 
Ook in 2017 organiseert FLORON weer de Eindejaars Plantenjacht. We roepen iedereen op 

om tussen 25 december en 3 januari één uur lang op zoek te gaan naar bloeiende planten. 

Wil jij alleen of met de leden van je natuurvereniging een plantenjachtwandeling 

organiseren? Meld het dan aan plantenjacht@floron.nl en vermeld datum en tijd, plaats, 

startpunt en je e-mailadres of telefoonnummer zodat mensen zich kunnen opgeven. Wij 

nemen de activiteit dan op in ons winterprogramma en geven er ruchtbaarheid aan. 

Wil je mee met een plantenjachtwandeling? Hieronder vind je een overzicht van de 

wandelingen die georganiseerd worden. Er komen nog wandelingen bij, dus kom nog eens 

terug op deze website! Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven! 

Je kunt natuurlijk ook met anderen bij jou in de buurt afspreken om een uur in de buurt te 

kijken wat er bloeit.  

Op de site van floron (http://www.floron.nl/plantenjacht) kun je nog meer informatie vinden 

over hoe en waar je het beste kunt kijken en hoe je je waarnemingen kunt doorgeven. 

 

 

 

 

 

mailto:janine.marien@hetnet.nl
mailto:plantenjacht@floron.nl
https://www.facebook.com/FLORONNederland/
http://www.floron.nl/plantenjacht


3 Jaarvergadering pwg 

 
Plaats:   Griftstede, van Zwindenstraat 129 in het Griftpark 

Datum en tijd: donderdag avond 18 januari 19.00 uur 

Aanmelden:  voor 15 januari bij rwjanzen@hotmail.nl  

Vorig jaar heeft Maurice Martens op de jaarvergadering ons wegwijs gemaakt in de site 

floravannederland. Dit jaar Zullen Joop ten Dam en Janine Mariën ons meer leren over 

Nederlandse orchideeën. Joop is voorzitter van de landelijke Werkgroep Europese 

Orchideeën en Janine secretaris. 

Beschrijving ‘Orchideeën van Nederland’ 

Bloeiende wilde orchideeën zijn in het veld meestal goed te herkennen. In Nederland komen 
zo’n 40 verschillende soorten voor van deze bijzondere plantengroep. In de lezing wordt kort 
ingegaan op de soorten en op de soortendefinitie, want ook in de orchideeënwereld bestaat 
soms onenigheid over de determinatie. Naast taxonomische kenmerken kunnen moleculaire 
markers helpen om uitsluitsel te geven en deze markers worden bijvoorbeeld ook gebruikt in 
het onderzoek naar de herkomst van invasieve orchideeënsoorten. 
We bekijken verder de vernuftige strategieën die orchideeën hebben ontwikkeld om door 
insecten bestoven te worden. En we nemen een kijkje in de bodem: orchideeën leven in 
symbiose met schimmels (mycorrhiza), maar hoe werkt dat eigenlijk? 
Als de tijd het toelaat willen we graag nog ingaan op de bescherming van wilde orchideeën 
onder de nieuwe Natuurwet en hoe wij door middel van goed beheer bij kunnen dragen aan 
het voortbestaan van veel kwetsbare soorten. 
 

Voor de lezing over Nederlandse orchideeën kijken we terug op 2017 en vooruit naar 2018. 

 

Het programma van donderdag 18 januari 

19.00 uur Inloop 

19.30 uur  Project Amelisweerd   

19.45 uur Hooilandjes van de gemeente Utrecht en programma 2018 

20.00 uur  koffie 

20.15 uur  Nederlandse orchideeën  

21.30 uur Afsluiting 

 

4 Voorlopig programma pwg 2018 
 

Naast de inventarisatie van de hooilandjes en de gebieden in 

Amelisweerd zijn in het programma dit jaar weer enkele 

avonden gepland om onze kennis weer wat bij te werken. 

Wessel geeft een vervolg op ‘Valse Vrienden’; we proberen 

Philip Verloove voor een avond over invasieve exoten te 

krijgen en Richard zal wat vertellen over Ganzenvoeten. 

 

Saskia noemde nog onderwerpen als grassen en zeggen. Over deze twee plantengroepen is 

een paar jaar geleden al een keer een avond geweest. Graag hoor ik of meer mensen 

belangstelling hebben voor deze twee plantengroepen. Meer ideeën zijn natuurlijk ook 

welkom.  


