2020 Jaarverslag Plantenwerkgroep
Inleiding
De plantenwerkgroep bestaat in het begin van het jaar uit 21 leden.
2 leden hebben zich aangemeld, 3 leden zijn gestopt, de werkgroep telt 20 leden.
Op 11 maart werd door een pandemie een belangrijk deel van onze planning onuitvoerbaar.
De viering van 25 jarig onderzoek in de Kaaistoep werd niet met een excursie verzorgd.
Meer leden bekend maken met het digitaal inventariseren middels een smartphone kon niet in het
Natuurmuseum worden gerealiseerd. Door een reeks documenten digitaal te delen is het eind 2020
alsnog mogelijk om hiermee te starten.
Km-hok 136-394* aan de Hoevense kanaaldijk werd hierdoor individueel geïnventariseerd.
Daarnaast werd km-hok 137-401 door 4 personen een groeiseizoen lang geïnventariseerd.
In het Spoorpark* zijn de planten van 28 juni tot 12 november geïnventariseerd door 2 personen en is
een verslag geschreven met enkele aanbevelingen.
Op verzoek werd bij Golfbaan Prise d’Eau een wandeling ingepast en uitgevoerd.
In 2019 hebben wij daar inventarisaties uitgevoerd en is een verslag geschreven.
In het Inrichtingsplan en beheerplan van Dhr. Crombaghs, november 2019 werd naar dit verslag als
bijlage 4 verwezen. Hiervoor hebben we een donatie mogen ontvangen.
Enkele avondexcursies in parken in Tilburg over bomen verzorgde Elly Poppe-Stolk, aan de excursie in
het Leypark op 7 juli heeft ook Joost Werkhoven zijn medewerking verleent.
Eind van het jaar verzorgde Barbara een reeks documenten voor digitaal inventariseren.
Niet uitgevoerde bijeenkomsten worden zoveel mogelijk in 2021 opnieuw ingepland.

Excursies en werkavonden
De werkgroep is in 2020 op onderstaande data actief geweest:
di 02-06
di 07-07
za 11-07
za 25-07
zo 02-08
za 15-08
di 18-08
di 03-11
za 12-12
za 26-12

Avond excursie Reitse tuin met Ben Delbaere
Avond excursie Bomen in het Leypark
Excursie Reeshofdijk met Els van Kooten
Excursie Winkelsven met Erwin de Hoop
Excursie Golfbaan Prise d’Eau
Excursie Noorderplas met Els van Kooten
Avond excursie Bomen in Quirijnstokpark
Overleg jaarplanning + afsluiting jaar
Florondag
Eindejaars plantenjacht

* Verslaglegging werd gedaan van deze inventarisatie.
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