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Kort verslag jaarvergadering pwg
Terugblik op 2017
Amelisweerd
Voor de derde keer zijn vijf gebieden van Amelisweerd geïnventariseerd: Bossen, Landje van
Wigge, De Beurs, Rondje Bunkers, Oude kweek en Helweide.
Bij de terugblik op 2017 kwam naar voren dat de trekkers van het project Amelisweerd
stoppen met het coördineren hiervan. Zij raakten o.a. uitgekeken op elk jaar dezelfde
gebieden en het is ook niet duidelijk wat er met hun gegevens wordt gedaan. Misschien is
eens in de twee jaar de gebieden in Amelisweerd inventariseren een optie? Er moeten dan
wel mensen zijn die de coördinatie willen oppakken.
Hooilandjesproject
Voor de derde keer zijn de eerste vijf hooilandjes (Zeehaenkade, Voordorp, De Tol,
Dichterswijk en Daalseweg) geïnventariseerd met de Tansleymethode.
Heel voorzichtige conclusies over de ontwikkeling van de vegetatie in de vijf hooilandjes kun
je wellicht trekken.
In een paar (delen) van hooilandjes is de vegetatie achteruit gegaan zoals in gebied 2 van
Voordorp, en in de drie gebieden van de Dichterswijk. In de andere hooilandjes is de
kwaliteit van de vegetatie gelijk gebleven of zelfs iets vooruit gegaan. ``
Ook bij de terugblik op het hooilandjesproject kwam de vraag wat er gedaan wordt met de
resultaten van onze inventarisatie. Gitty en Wim maakten duidelijk dat de resultaten
gebruikt worden voor het maaibeheer van de hooilandjes. Komend voorjaar geven Gitty en
Wim over ‘onze hooilandjes’ en nog een aantal hooilandjes die Wim heeft geïnventariseerd
adviezen aan de gemeende voor het beheerplan van de komende jaren. Niet alles bij het
beheer gaat goed o.a. door wisseling van gebiedsopzichters in de wijken, maar Gitty
probeert dit zo goed mogelijk te begeleiden.
In de bijlage is het verslag van de hooilandjes van 2017 gevoegd.
Orchideeën van Nederland
Joop ten Dam en Janine Mariën hebben in het tweede deel van de avond ons meegenomen
in de fascinerende wereld van de Nederlandse orchideeën: Symbiose met schimmels, list en
bedrog van orchideeën met geuren, bloemvormen, blaasjes die op bladluizen lijken en nog
veel meer, allemaal om insecten te lokken voor de bestuiving.

Activiteiten 2018
Het vierde item van de jaarvergadering was de presentatie van de activiteiten voor 2018:
Miniacademie en Hooilandjesproject.
Miniacademie
Op verzoek is er weer een miniacademie met drie donderdag avonden.
Wessel zal op 3 mei ons weer kennis laten maken met nieuwe Valse Vrienden.
Patrick Lansing neemt ons op 24 mei weer mee in het moeilijke geslacht van de Zeggen. Op
die avond gaan we ook zelf aan de slag; prutsen aan Zeggen. Neem dan je loep en eventueel
prepareerbestek mee.
Op 4 juni gaan we op verzoek nog een keer kijken naar veel voorkomende grassen.
Op 30 augustus staan de ‘Ganzenvoeten’ centraal. Op zaterdag 1 september volgt een
excursie naar de Uiterwaarden van de Lek waar veel soorten Ganzenvoeten groeien.
Hooilandjesproject
Vorig jaar hebben de we eerste serie van vijf hooilandjes voor de derde keer bezocht. Dit
jaar is de tweede serie (Mesdaglaan, Fort Blauwkapel, Kloosterpark, Beatrixpark en Plas Lage
Weide) aan de beurt voor een derde keer inventariseren.
In de bijlage van deze mail vind je de activiteitenkalender van 2018.

