
FLORON-kamp Hoeven

Van vrijdag 12 tot en met maandag 15 juni 1992 is er een kamp gehouden in West-

Brabant voor de floristen van FLORON. We logeerden in een kampeerboerderij te

Hoeven. Er waren 16 deelnemersopgekomen, 5 mensen hebben afgezegd of zijn niet

gekomen. We hebben voor deze omgeving gekozen, omdat van deze streek weinig

bekend is en hier voor FLORON geen medewerkers zijn. Vanuit Hoeven vertrokken

we in groepjes van 3 of 4 personen om kilometerblokken te inventariseren.

Vrijdagmiddag bezochten we gebieden in de omgeving met zandige leemgronden

met overgangen van zand naar klei en van droog naar nat. In één kilometerblok werd

Kalmoes (Acorus calamus) gevonden, in twee andere Grote boterbloem(Ranunculus

lingua) en Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae). Zaterdag gingen we naar de hogere

en drogere zandgrond met naaldbossen, heidevelden, graslanden en maïs-akkers. De

bezochte heidevelden zijn eigendom van Het Brabants Landschap en Natuurmonu-

menten. We vonden er deBruine en Witte snavelbies (Rhynchospora fusca, R. alba).
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Zondag hebben we kilometerblokken gedaan in de Hoevense Beemden. Dit zijn

natte, venige, leemachtige zandgronden. De drogere gronden zijn akkerland, de natte

gronden grasland met veel sloten en plassen, met hier en daareen moerasgebied. Het

gebied is heel voedselrijk. Op enkele mindervoedselrijke plaatsen komen nog Water-

violier (Hottonia palustris), Dotterbloem(Caltha palustris). Gele plomp (Nuphar lu-

tea) en Zwanebloem(Butomus umbellatus) voor.

Door de ruilverkaveling zijn hier nieuwe sloten gegraven, nieuwe wegen aange-

legd en boerderijen gebouwd. Heel dit gebied verandert sterk en veel planten zullen

verdwijnen. In een nieuwe sloot werdenkranswieren (Characeae) en enkele fontein-

kruiden gevonden.

Ter afsluiting van het kamp hebben we maandag een excursie gemaakt naar Zee-

land in de omgeving van de Philipsdam. Onder leiding van de beheerdervan dit ge-

bied bezochten we de Slikken van de Heen. Dit zijn buitendijkse gronden, die na de

aanleg van de Philipsdam zijn drooggevallen. Er groeiden vele zoutminnendeplan-

ten, maar door de verzoeting komen er andere planten zoals Moerasandijvie (Senecio

congestus), fonteinkruiden, zeggen en verschillende orchideeën voor. Het onder-

houd gebeurt door beweiding met kleine paarden en koeien. Op de droge zandige

plaatsen broeden veel vogels.

Tijdens het weekend hebben we 15 streeplijsten ingevuld. In totaal zijn er 414

plantensoorten gevonden. Een uitschieter was een lijst met 205 soorten in een weide-

gebied met veel sloten. Gemiddeld waren het 168 soorten per lijst. Van de Rode Lijst

zijn uit categorie 2 twee soorten gevonden: Kleinwarkruid en Vingerhoedskruid (Di-

gitalis purpurea), uit categorie 3 zes soorten: Eenarig wollegras, Jeneverbes (Juni-

perus communis), Beenbreek, Bruine snavelbies, Vlottendebies en Eekhoorngras

(Vulpia bromoides) en uit categorie 4 tenslotte één soort: Witte waterranonkel (Ra-

nunculus ololeucos). Over alle blokken zijn 43 AA-soorten gevonden.

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar John Bruinsma en Joep Spronk voor

het bewerken van het bestand met alle waarnemingen. Verder dank ik alle deelnemers

voor de goede samenwerking bij alle werkzaamheden. We mogen terugkijken op een

geslaagd en vruchtbaarkamp.

Kees van Oers

[Noot redactie: Bij de schrijver is een uitgebreid verslag van alle vondsten verkrijgbaar.]

Kleine en Ronde zonnedauw (Drosera intermedia, D. rotundifolia), Beenbreek(Nar-

thecium ossifragum), Veenpluis (Eriophorum angustifolium), Klokjesgentiaan (Gen-

tianapneumonanthe), Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum), Pilzegge (Carex

pilulifera) en Vlottendebies (Scirpus fluitans). Op de twee heidevelden van Het Bra-

bants Landschap is het Klein warkruid (Cuscuta epithymum) gevonden. Zaterdag-

avond hebben we een excursie gemaakt naar het Padvindersven bij Rijsbergen

(eigendom van Het Brabants Landschap). Het beheerswerk van de heide bestaat uit

plaggen en maaien en uittrekken van jonge berken. Het ven was zo verzuurd dat er

geen leven mogelijk was. In de droge zomer is het slib uit het ven verwijderd en is het

bekalkt. Nu leven er weer planten en amfibieën in. In het water groeide onderandere

het Tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus), op de oever groeiden Melkeppe

(Peucedanum palustre), Waterpostelein (Lythrum portula), Zonnedauw-soortenen

de Bruine en Witte snavelbies. De Heidekikker, de Bruine kikker en salamander

komen er ook weer voor.
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