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Jubilerende llTD reikt
Drentse Floraprijs uit
ZLIIDLAREN- Werkgroep Flo
rakartering Drenthe fffD)
heeft zaterdag de Drentse Flora-
prijs uitgereikt aan Bert Tak
man,Ate Dijkstra en Ben Hoen-
{en. Dit gebeurde tijdens de
viering van het dertigiarig be.
staan van de WFD in De Meent
in Zuidlaren

Bert Takman (Orvelte), Ate Dijks-
tra (Assen) en Ben Hoentjen ston-
den dertig jaar geleden aan de
wieg van Werkgroep Florakarte-
ring Drenthe. Takman en Dijkstra
hebben gedurepde hun loopbaan
zowel biinen ds buiten werkver-
band veel betekend voor flora en
fauna in de provincie Drenthe. Ze
hebben niet alleen veel aandacht
besteed aan planten, maar ook aan
dieren; vooral vlinders. Daarnaast
wisten zij veel mensen enthousiast
te maken voor het inventariseren
van de Drentse natuur. Dijkstra
heeft bovendien zijn sporen ver-
diend in de cultuurhistorie en ar-
cheologie van Drenthe. De brede
inzet en belangstelling zijn ook van
toepassing op Ben Hoentjen. ïïij'is
al jaren voorzitter van Werkgroep
Florakartering Drenthe en heeft
een groot aandeel geleverd aan de
Atlas uan de Drmtse Florc. Hoentjen
geldt bij de WFD al dertig jaar als
een constante factor op wie altijd
kanwordengerekend. -

De \ArFD begon in 1982 met haar
werk. hr september van dat jaar
starfte de werkgroep het onder-
zoek naar de Drentse flora in de
vorÍn van een excursie vanuit het
Veldstudiecentrum in Orvelte.
Ruim veertig wijwilligers trokken
destijds het veld in. Tot 1995 inven-
tariseerden tientallen wijwilligers
de flora in de gehele provincie.
Hun werk vormde de basis voor de
in 1999 verschenen Atlas uan de

Drmtse Flora. De snelle veranderin-
ggn l4 natuur en landschap zijn
sindsdien voor de \tyFD aanléiding
om door te gaan met het veldwer[
en om op termijn de atlas te voor-
zien van een supplement met aan-
vullingen en wijz-igingen. Die ver-
schijnen nu regelmatig in de
nieuwsbrief van de WFD.

Jaarlijks organiseert de \ArFD een
wijwilligersdag. Tientallen vrijwil-
!ig91s ryaken dan van de gelegen-
heid gebruik om bij te pratén, [en-
nis te delen en nieuwe inzichten te
pr_e_senteren. Dit jaar vond de wij-
willigersdag plaats in De Meent in
Zuidlaren. In verband met het der-
4slarig bestaan had de dag een
feestelijk tintje. Hoogtepunr van
de wijwilligersdag was de uitrei
king_ van de Drentse Floraprijs.
Verder werden'enkele inleidihgèn
verzorgd over opder meer botani-
sche wandelingen in de 19e eeuw,
kruidenrijke akkers, de stengelloze
sleutelbloêm en orchideeén in
Drenthe.
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