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Het floristische seizoen 1978

door

J. Mennema(Rijksherbarium, Leiden)

Nu 1980- het jaar, waarin de2e inventarisatierondevan het floristisch onderzoek in

Nederland wordt afgesloten - met rasse schreden nadert, lijkt het wenselijk om een

overzicht te geven van de stand van zaken (fig. 1). De aanvullingen sinds 1975,
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Fig. 1. Overzicht van de gedurende de tweede inventarisatieronde gehokte uurhokken; de zwarte

blokjes zijn de aanvullingen sinds 1975.

waaraan de Unio-excursies in Westerwolde (1976) en de Achterhoek (1977) een niet

onbelangrijke bijdrage hebben geleverd, zijn vooral toe te schrijven aande verwerking

van gegevens van de Provinciale Planologische Dienst in Groningen en aan het

inventarisatie-onderzoek van de heer P. Bremer in de Noordoostpolder. Ook de

zaterdagexcursies zijn op het kaartje terug te vinden.

Het is verheugend, dat zoals in Groningen ook de Provinciale Planologische Dienst

van Noord-Holland in 1978 een inventarisatie-onderzoek zal aanvangen, zodat deze

beide provincies tezamen met Drente, waarvan we t.z.t. de resultaten van een dergelijk

onderzoek eveneens tegemoet mogen zien, niet onze eerste zorg zijn. Deze zorg strekt

zich vooral uit naar Noord-Brabant en Noord-Limburg - en in mindere mate naar

Gelderland en Overijssel. De zomerexcursie van de floristen zal dan ook worden

gehouden in Noord-Brabanten wel van 31 juli - 5 augustus 1978 te Bergen op Zoom.

Het is overbodig te zeggen, dat wij het van harte toejuichen als floristen, die daartoe

in de gelegenheid zijn, er extra aan willen meehelpen de witte vlekken weg te werken.
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Evenals in debeide voorgaande jaren wordt ook in 1978, in samenwerking met de

Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland, een aantal z.g. zaterdag-

excursies georganiseerd. Het vertrekpunt is steeds het (hoofd)station van de in het

programma genoemde plaats. Het tijdstip van vertrek is 10 uur 's morgens, met dien

verstande, dat altijd zal worden gewacht op het openbaar vervoer, waarmee eventuele

deelnemersaan de excursie vrij spoedig na dit tijdstip nog kunnen arriveren. Omstreeks

4 uur 's middags eindigen de excursies; een ieder wordt aangeraden zijn lunchpakket

mee te nemen.

Het excursieprogramma 1978 luidt als volgt:

datum hok plaats van vertrek leiding
6 mei 49.24 Bergen op Zoom Th. Hattink/F. Adema

20 mei 40.18 Doetinchem M. T. Jansen/C. L. Plate

27 mei 51.28 Helmond Dr. F. M. Muller/Th. Hattink

3 juni 7.41 Groningen Prof. Dr. D. Bakker/F. Adema

10 juni 28.33 Almelo Dr. A. v. d. Beek/J. J. Kleuver

17 juni Weesp J. Frencken/P. Heukels/

A. J. Quené-Boterenbrood

12 aug. 19.27 Hoorn S. M. v. d. Baan/W. Eelman/

P. Heukels

19 aug. 17.38 Emmen Dr. F. M. Muller/E. J. Weeda

2 sept. 58.44 Roermond J. Mennema/R. v. d. Ham

De excursie op 17 juni heeft als bestemming een (of meer) hok(ken) in de Zuidelijke

Flevopolder.

In 1978 zal bovendien een tweetal z.g. specialisten-excursies worden gehouden die

tot doel hebben één, meestal moeilijk geslacht beter te leren kennen. Na een Rubus-

excursie in 1976 en een Rosa-excursie in 1977 zullen nu de geslachten Taraxacum en

Potamogeton het centrale onderwerp zijn.
In verband met de organisatie is het noodzakelijk, dat men zich voor deze excursies

opgeeft. Nadere gegevens zullen dan tijdig worden toegezonden. De excursies worden

gehouden op:

29 april: Taraxacum, Krimpenerwaard o.l.v. de heren A. Hagendijk, H. Zeven-

bergen (en Prof. Dr. Ir. J. L. van Soest).

26 augustus: Potamogeton, Friesland o.l.v. de heer D. T. E. van der Ploeg.

Men dient zich voor de Taraxacum-excursie vóór 15 april a.s. en voor dePotamogeton-
excursie vóór 10 augustus 1978 op te geven bij Mevr. G. Renaud-Nooy van der Kolff,

Rijksherbarium, Schelpenkade 6, Leiden.

Summary

A survey is given ofthe state of affairs concerning the secondperiod of mappingofthe Netherlands

flora. The black
squares indicate the investigatedhour-squares since 1975 (fig. 1). The program

of

excursions in 1978 is also announced.


