
Van PWG naar PSG ! 

Beste plantenvrienden, 

een nieuw jaar, nieuwe ideeën, een nieuwe aanpak, nieuwe stijl... 
en 2012 is tevens een jubeljaar, KRUIN blaast 20 kaarsjes uit, een goed moment om terug te blikken 

maar ook om nieuwe lijnen uit te zetten. 

Je hebt het ongetwijfeld reeds gelezen dat we starten met Natuur-Info-Avonden. Het is een nieuwe 

invulling van de vertrouwde "woensdagavonden", ruim 5 jaar geleden gestart vanuit de 

plantenwerkgroep (PWG). Die NIAvonden geven ons de kans om een bredere waaier aan onderwerpen 

te brengen en ook zullen daar enkele "plantenavonden" in zitten zoals de intussen ook vertrouwde en 

telkens weer heel praktische determineeravonden. 

Dit laat mij echter ook toe om ernstiger werk te maken van de pure "plantenstudie", d.w.z kennis en 

gebruik van de Flora, inzicht in de kenmerken en indeling van de plantenfamilies en -genera en meer 

vertrouwd geraken met morfologie en terminologie van de plantenkenmerken, tevens dieper ingaan op 

plantengemeenschappen en vegetatietypes. Dit zijn niet direct onderwerpen voor onderhoudende 

voordracht- of vertelavonden maar vragen een andere aanpak, meer bepaald o.v.v. studieavonden 

gelinkt aan de buitenactiviteiten in lente en zomer, o.a. de inventariseringen in het GOG. 

Hoe kan zo'n studieavond er uit zien? 

• Actualiteit en berichten uit de "plantenwerkgroepen" (bvb info over bijzondere vondsten, 

karteringsproject, kalender van plantencursussen en -excursies enz...) 

• bespreking van diverse "Flora's" en determinatiesleutels 

• ecologie van planten, plantengemeenschappen, levensvormen (nodig voor de monitoring en 

interpretatie van plantenopnames) 

• inbreng vanuit de groep: korte uitgewerkte mededelingen (15 à 20 min) ivm eigen vondsten, 

determinaties, eventueel herbarium- of fotomateriaal 

• vooruitblik en planning van de inventarisaties in het GOG (afstemmen met INBO) 

Dat lijkt een zware boterham, maar het is slechts een ruw schema en sterk afhankelijk van de 

interesse, vragen en inbreng van de deelnemers zelf! 

Voor wie? Deze studieavonden zijn in eerste instantie gericht aan de plantenliefhebbers die zich 

speciaal willen bezighouden met Flora, determineren en in de mate van 't mogelijke meewerken aan de 

inventarisaties. 

Op die manier steken we dus eigenlijk een tandje bij in onze plantenstudie en vormen we dus een 

"PlantenStudieGroep" (PSG). 

 

Om dit concreter toe te lichten en reeds enkele boeiende mededelingen voor te stellen, wil ik graag de 

gedreven plantenliefhebbers uitnodigen op de eerste bijeenkomst van de PSG, op 

donderdag 12 januari, om 19.30hr in taverne Den Duiventoren (in 't centrum van 

Bazel, op het kasteeldomein). 

Meebrengen: Flora, loupe, een toepasselijk goed nieuwejaarshumeur en véél goeie ideeën! 

 

Aan allen aangename, gezellige eindejaarsdagen en m'n allerbeste wensen voor 'n boeiend, gezond, 

leerrijk nieuw jaar met véél inspirerende natuur-momenten! 

 

Graag tot dan! 

Freddy, december 2011 

 


