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Verhoging
biodiversiteit
in eigen
leefomgeving
Grietje Loof van IVN Hoogeveen geeft maandag 16
maart een lezing over biodiversiteit in het Anker.
Loof: „Biodiversiteit, het
woord zegt alles. Bio is
leven en diversiteit is afwisseling. Afwisseling in het
leven. Wij eten ook niet
elke dag hetzelfde, gelukkig niet. In de natuur is dat
ook zo. Eten en gegeten
worden en als de balans
zoek is, dan verdwijnen er
dier- en plantensoorten.
Dat gaat momenteel in een
rap tempo. Hoe kunnen we
dat stoppen? Hoe kunnen
wij zorgen voor biodiversiteit in onze eigen leefomgeving?” Tijdens de lezing
vertelt de Hoogeveense er
meer over. „Het is lente en
we staan aan het begin van
het nieuwe broed- en groeiseizoen. We kunnen na
deze avond dan ook gelijk
de handen uit de mouwen
steken en aan de slag gaan
in onze eigen leefomgeving”, zegt Loof enthousiast.
De lezing begint om 19.30
uur. Entree vrij.

Edwin de Weerd (links) krijgt de Drentse floraprijs 2020 uitgereikt door WFD-voorzitter Ben Hoentjen.

Floraprijs voor Edwin de Weerd
■ Hoogevener

wint Drentse floraprijs 2020

Edwin de Weerd heeft onlangs tijdens de medewerkersdag van
de Werkgroep Florakartering Drenthe
(WFD) tot zijn grote verrassing de
Drentse floraprijs 2020 ontvangen.
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Lezing in
de Vredehorst
De NGV afdeling Drenthe
en Noordwest-Overijssel
houdt op zaterdag 14 maart
een lezing in kerkgebouw
de Vredehorst. Aanvang
14.00 uur. Deze lezing
wordt verzorgd door Sarah
D’Huys van de Koninklijke
Bibliotheek Den Haag over
Delpher. In Delpher zijn
meer dan 100 miljoen gedigitaliseerde pagina’s uit
Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften te vinden die allemaal woord
voor woord doorzocht
kunnen worden. Zo kan
bijvoorbeeld heel gemakkelijk een eigen familienaam
worden teruggezocht in
oude kranten van 1618 tot
1995. In deze lezing wordt
een kijkje achter de schermen van Delpher gegeven
en wordt uitgelegd waarvoor en hoe de dienst het
beste te gebruiken is. De
toegang is gratis
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Lezing
in ‘t Anker
Harm Otten komt op dinsdagmiddag 10 maart om
14.00 uur naar ‘t Anker in
Hollandscheveld. Hij geeft
een lezing met als thema:
Eén mens op aarde, nooit
oorlog; twee mensen op
aarde, nooit vrede.

Karin Uilhoorn

Deze Drentse floraprijs is
door de WFD in het leven geroepen om personen of instanties in het zonnetje te
zetten die een belangrijker
bijdrage hebben geleverd
aan de kennis over en de bescherming van de Drentse
natuur in het algemeen en

de wilde flora in het bijzonder.
De zesde Drentse floraprijs
is aan De Weerd toegekend
voor zijn onvermoeibaar
vastleggen van flora- en faunawaarnemingen, vooral in
Drenthe, maar ook daarbuiten. Als autodidact heeft de

Hoogevener zich in nog
maar enkele jaren een uitzonderlijke kennis van een
groot aantal soortgroepen
eigen gemaakt. Die grote
kennis paart hij aan een
scherpe en kritische blik in
het veld, niet alleen in natuurgebieden, maar vooral
ook in de bebouwde omgeving.
Voor Drenthe heeft hij hier
als eerste diverse nieuwe
soorten gevonden, zoals in
september 2018 Stinkend
liefdegras in Emmen, dat
toen nog maar net voor het
eerst in Nederland was vastgesteld. Inmiddels heeft hij

ruim 270.000 waarnemingen toegevoegd aan het gegevensbestand van de NDFF
(Nationale Databank Flora
en Fauna), waarvan 116.000
van 1210 plantensoorten.
Net als voorgaande jaren
verzamelde hij ook in 2019
in Drenthe weer de meeste
plantengegevens.
Met de toekenning van de
Drentse floraprijs aan Edwin de Weerd wil de WFD
ook alle vrijwilligers eren
die, sommigen dag in dag
uit, goed om zich heen kijken en florawaarnemingen
vastleggen. Daarmee leveren ze een belangrijke bij-

Spiegelluifel gemonteerd op kop Kerkplein
HOOGEVEEN De luifel op
de kop van het Kerkplein in
de Hoofdstraat is vanmorgen geplaatst. Het gehele
dak, dat dakdekkers vrijdag hebben bedekt, werd
met behulp van een kraan
kant en klaar op twee metalen kolommen gehesen,
waarna deze met grote bouten zijn vastgeschroefd.
Het ontwerp is geïnspireerd op de spiegelkraan
die vroeger voor de scheepvaartbouw in Hoogeveen
werd gebruikt. Onder de
luifel worden loungestoelen geplaatst, die zijn geïnspireerd op de typische
Hoogeveense praams.
De onderkant van de luifel
wordt spiegelend. Dit spiegelende oppervlak zorgt ervoor dat de fonteinen van
het waterkunstwerk en de
kerk reflecteren en daardoor op een andere manier
kunnen worden beleefd. ■

De plaatsing van de luifel.

Simon Lenten

drage aan de kennis over de
actuele verspreiding en ontwikkeling van de Drentse
plantensoorten. Deze kennis is onder meer van belang
voor het beheer van natuurgebieden, voor het bermbeheer van gemeenten, provincie en waterschappen en
het signaleren van vestiging
van nieuwe soorten waaronder ongewenste exoten.
De Drentse floraprijs bestaat uit een, dit keer eikenhouten, beeldje van de
Zweedse kornoelje, het logo
van de WFD, gemaakt door
houtbeeldhouwster Johanna Nijlunsing. ■
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Amnesty
houdt actie
Amnesty Hoogeveen voert
actie voor de Iraanse Saba
Korafshari (22). Zij zette zich
in voor mensenrechten in
Afghanistan. Ze voerde actie
tegen de verplichting om
een hoofddoek te dragen.
Op 1 juni 2019 werd ze opgepakt en veroordeeld tot 24
jaar gevangenisstraf. Haar
wordt onder meer verweten
dat ze aanzet tot corruptie
en prostitutie omdat ze andere vrouwen zou hebben
aangemoedigd hun hoofddoek af te doen. Petities liggen op zaterdag 7 maart in
de Wereldwinkel. In de
week daarop collecteert
Amnesty in de hele gemeente. Dankzij collectes komt
Amnesty in actie voor
slachtoffers van onderdrukking, geweld en discriminatie en voor mensen die ten
onrechte gevangenzitten.

