
Doe mee met de eindejaars plantenjacht. 
 
FLORON (Stichting Floristich Onderzoek Nederland) organiseert voor de tweede maal de Eindejaars 
Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijk periode: midden in de winter. Van vrijdag 25 december tot 
zondag 3 januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten.  
 
Door het relatief warme weer verwachten we dit  jaar een recordaantal plantensoorten bloeiend te vinden. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om soorten die bij het uitblijven van nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om 
soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn. En als het weer echt meezit dan beginnen mogelijk ook 
de echte voorjaarsbloeiers al wat eerder te bloeien op een zonnig en beschut plekje. 
 
De Eindejaars Plantenjacht is een mooie aanleiding om na een overdadige brunch erop uit te trekken en de 
bloeiende planten te noteren die je tegenkomt in het bos, op de hei of tijdens een blokje rond in stad of dorp. 
Ook in je tuin kunnen bloeiende planten aanwezig zijn. 
Iedereen kan meedoen, kijk op de website van FLORON: http://www.floron.nl/plantenjacht 
 
Op basis van de Eindejaars plantenjacht 2014 is een eenvoudige zoekkaart gemaakt met de top 15 van 
bloeiende planten in december 2014. 

 
 
Mee op een Eindejaars plantenjacht ? 
Alleen op Plantenjacht gaan hoeft niet. Op verschillende plaatsen in Nederland worden  gezamenlijke 
wandelingen georganiseerd. Onder deskundige leiding ga je op zoek naar bloeiende planten.  
 
De Natuurgroep Kockengen organiseert op woensdag 30 december ook een plantenjacht wandeling. Een rond 
wandeling van ca. 1,5 uur waarbij we op zoek gaan naar bloeiende planten. We noteren de gevonden 
plantensoorten, de aantallen en er wordt meer verteld over de gevonden plantensoorten.  
We vertrekken om 13.30u vanaf de parkeerplaats van de begraafplaats aan de Dreef en gaan via het 
Polderreservaat naar de dijk van het Heicop. We zijn benieuwd hoeveel verschillende planten er nog in bloei 
staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien. 
 
Voor vragen en aanmelden : theo.van.schie@natuurgroepkockengen.nl 
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