Jaarverslag 2018 van de Plantenwerkgroep van de KNNV afdeling
Noordwesthoek
Winteractiviteiten
Op de avondbijeenkomsten in het voorjaar heeft de werkgroep zich beziggehouden met het
leren herkennen van planten aan de hand van foto’s. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van
de plantenquiz die door de KNNV-afdeling Delft is opgezet en van eigen fotobeelden. Zoals
min of meer gebruikelijk was er ook weer een takkenavond: bomen en struiken leren
herkennen aan hun winterse, bladloze takken.
In het najaar hadden we een bijeenkomst met Rosalie Martens van Natuurmonumenten. Zij
heeft laten zien hoe resultaten van de inventarisaties, die de werkgroep het afgelopen voorjaar
uitgevoerd heeft, meegenomen worden bij het bepalen van het beheer van het terrein. Verder
heeft ze ons uitvoerig ingelicht over het hoe en waarom van hun beheer in De Wieden.
Zomeractiviteiten
Inventarisaties Natuurmonumenten
Dit jaar is een perceel trilveen nabij de werkschuur van Natuurmonumenten aan de Reeënweg
bij Wanneperveen geïnventariseerd. We zijn daarvoor, tussen half april en half juni, vier
zondagochtenden in het veld bezig geweest.
Monitoring bermvegetaties Steenwijk
Vanuit de afdeling groenvoorzieningen van de gemeente Steenwijkerland is in 2017 de
plantenwerkgroep benaderd voor het inventariseren en monitoren van een aantal bermen die
sinds ca. 8 jaar “ecologisch” beheerd worden. Ecologisch beheer houdt in dit geval in dat
betreffende bermen 2 x per jaar (in juni en september) gemaaid worden en dat het maaisel
direct afgevoerd wordt. Het doel is aan de hand van de verzamelde gegevens er een beter idee
van te krijgen of het beheer het gewenste effect heeft.
Dit jaar zijn op de bermlocaties, die we in 2017 voor de eerste keer geïnventariseerd hebben,
vaste kwadraten (PQ’s) uitgezet, waarbinnen de samenstelling van plantensoorten is
beschreven: welke soorten binnen het uitgezette vak voorkomen en hoeveel. De bedoeling is
om de komende jaren de inventarisatie van die PQ’s te herhalen.
Het bermonderzoek betreft de volgende locaties:
•
Steenakkers bij Paddenpoel
•

Rotonde Meppelerweg / Johan Willem Frisolaan

•

Schansweg nabij stenenmonument “Lente”

Veldbezoeken en Excursies
Evenals vorig jaar begonnen we een bezoek aan de kievitsbloemen in de uiterwaarden van de
IJssel bij Hasselt, maar dit keer met prachtig weer.
De veldbezoeken op de woensdagavonden gingen dit jaar verder naar: de heemtuin
Wolterholten, Uffelter Binnenveld, Veenweidepad bij Wanneperveen, Kleine en Grote
Startbaan, Stadsgaten van Hasselt, De Eese, Kuijersbos, Trilveen bij Roekebosch,
Blesdijkerheide en Bisschopsberg. De langdurige droogte dit jaar had duidelijk gevolgen
voor de vegetatie op verschillende plekken. Zo was bijvoorbeeld de zeer laaggebleven en
open begroeiïng op de Kleine Startbaan opvallend. Wel vonden we daar heel veel kleine
plantjes van maanvaren, nog niet te identificeren orchideeën en minuscule bruine
snavelbiesjes. De Blesdijkerheide, waar je doorgaans moet uitkijken om geen natte voeten te

krijgen was kurkdroog, maar de klokjesgentiaan en beenbreek stonden er nog ruimschoots.
We maakten twee keer een lange-ochtendexcursie: eind juni naar het Junner Koeland en
medio augustus naar het Dwingelderveld. De steenanjer, lange ereprijs, grasklokje, soorten
waar het Junner Koeland o.a. om bekend staat, troffen we alle rijkelijk aanwezig.
In het Dwingelderveld waren de rijke groeiplekken van waterlobelia, het oeverkruid en de
wolfsklauwen vooral verrassend.
Publieksexcursies
Vanuit de plantenwerkgroep zijn twee excursies voor breder publiek georganiseerd:
Begin april een excursie naar de stinzenflora rond Dickninge,: een prachtige zonnige
voorjaarsochtend met een overvloed aan holwortel, bosanemonen en vingerhelmbloem.
Begin augustus een excursie naar het Jonenpad en daarvan aftakkend natuurpad. Als gevolg
van de droogte, maar zeker ook omdat de excursie al vrij laat in het jaar viel was er minder te
beleven aan bijzondere flora dan anders wel het geval is.
De deelname aan deze openbare excursies was in beide gevallen niet groot (3, resp. 2 mensen
van buiten de werkgroep)
Heemtuin Wolterholten
Een onderhoudsbeurt in de heemtuin is er dit jaar jammer genoeg bij ingeschoten.
De bedoeling is om vroeg in het voorjaar van 2019 daar wat van in te halen.
Activiteit werkgroepsleden
De werkgroep telt per 1 december 2018 25 leden, waarvan 90%, meer of minder vaak, actief.
De deelname van werkgroepsleden aan de diverse veldbezoeken en excursies was dit jaar
gemiddeld ca. 6 leden per excursie; de deelname aan de inventarisaties voor
natuurmonumenten gemiddeld 8 per keer.
Candida van Wirdum coördinator plantenwerkgroep.

