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Teleflora 2017-2018
Excursie Bossenwaard
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Teleflora

Cor Nonhof van de KNNV afdeling Delft heeft een cursus
planten herkennen, Teleflora. Deze start 16 september en kost
€10,-. Hiernaast zie je hoe je je kunt opgeven. Je krijgt dan per
mail 26 keer van vier soorten foto’s om uit te puzzelen welke
soorten het zijn.
Dit lijkt mij heel leuk en leerzaam.
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Excursie Bossenwaard

Verzamelplaats:
Datum en tijd:
19.00 uur
Aanmelden:

Lekboulevard 10
maandag avond 18 september
voor 17 september bij franskok@hetnet.nl , 0306034297 of 0620396805

De Bossenwaard is een deel van de uiterwaarde van de Lek bij Nieuwegein. In het kader van ‘ruimte
voor de rivier’ heeft Rijkswaterstaat geulen gegraven om zo de waterstand van de Lek te verlagen
wanneer er erg hoog water is. Op het kaartje is de huidige situatie te zien. De Bossenwaard is het
gebied links en rechts van de brug over de A2.
De excursie is in samenwerking met de plantenwerkgroep van de IVN afdeling Nieuwegein e.o.
De plantenwerkgroep van de IVN Nieuwegein e.o.
volgt de komende jaren de natuurontwikkeling
(vooral de flora) van de Bossenwaard. In 2015 is
het gebied opgeleverd en als start van de
inventarisatie/monitoring van planten heeft de
plantenwerkgroep van de IVN in 2016 en 2017
een aantal inventarisaties uitgevoerd.
Het is een gebied met verrassende soorten zoals
je hieronder kunt zien. Dit komt door de variatie
in milieu van nat naar droog; van klei naar zand.
Wat hebben de inventarisaties in opgeleverd?
- in totaal 208 verschillende soorten waaronder
een aantal vrij zeldzame, zeldzame, zeer

zeldzame en uiterst zeldzame soorten..
Vrij zeldzaam : Bermooievaarsbek, Blauwe waterereprijs, Bolletjesraket, Late stekelnoot, Vierzadige
wikke, Slijkgroen, Liggende ganzerik, Getande weegbree, Zomerfijnstraal, Klein vlooienkruid, Kleine
varkenskers, Groot warkruid, Geoorde zuring, Hertsmunt, Oostenrijkse kers, Sikkelklaver.
Zeldzaam: Geoord helmkruid, Kruisbladwalstro, Liggende ganzenvoet, Gevleugeld helmkruid,
Hopwarkruid.
Zeer zeldzaam: Hongerbloempje, Smalle aster, Glansbesnachtschade, Riviertandzaad.
Uiterst zeldzaam : Welriekende ganzenvoet.

