PERSBERICHT
Werkgroep Florakartering Drenthe viert 30 jarig jubileum.
Op zaterdag 18 februari 2012 viert de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD) in Zuidlaren
dat zij in 1982 startte met haar werk. In september van dat jaar begon, in de vorm van een
excursie vanuit het Veldstudiecentrum Orvelte, het onderzoek naar de Drentse flora. Ruim
veertig vrijwilligers trokken toen het veld in.
Tot 1995 inventariseerden tientallen vrijwilligers de hele provincie. Hun werk is de basis voor
de in 1999 verschenen Atlas van de Drentse Flora.
De snelle veranderingen in natuur en landschap zijn sindsdien aanleiding om door te gaan met
het veldwerk en op den duur de Atlas te voorzien van een supplement met aanvullingen en
wijzigingen. Deze verschijnen nu regelmatig in de Nieuwsbrief van de WFD.
Jaarlijks organiseert de WFD een vrijwilligerdag waar telkens weer ruim 80 medewerkers
aanwezig zijn. De dag wordt benut om bij te praten, kennis te delen en nieuwe inzichten te
presenteren. Dit jaar heeft de dag een feestelijk karakter vanwege het dertigjarig bestaan.
Dit jubileum is tevens aanleiding om voor de derde keer de Drentse floraprijs uit te reiken.
Deze prijs is door de WFD in het leven geroepen om personen of instanties in het zonnetje te
zetten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de kennis over den de bescherming
van de natuur in Drenthe in het algemeen en van de wilde flora in het bijzonder. Deze maal is
de keus gevallen op enkele initiatiefnemers van de werkgroep.
Zij krijgen de prijs overhandigd door mevrouw Ali Edelenbosch, oud-gedeputeerde voor
Natuur en Landschap in Drenthe en thans voorzitter van Stichting Het Drentse Landschap.
Mevrouw Edelenbosch kreeg in 2007 als eerste de prijs toegekend.
Op het programma staan voorts inleidingen over botanische wandelingen in de 19e eeuw,
kruidenrijke akkers, de stengelloze sleutelbloem en orchideeën in Drenthe.
Meer over de WFD en het programma is te vinden op www.wfdrenthe.nl.
Opgave voor deelname kan per e-mail naar berelsheijman@hetnet.nl, voor 16 februari. Het
aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
Voor de pers:
Meer informatie is verkrijgbaar bij
Ben Hoentjen (voorzitter): 06-55163205; benhntjn@amazed.nl
Jan van Ginkel (lid algemeen bestuur): 0593-322223 / 06-27241008; fam.v.ginkel@planet.nl
Orvelte, 11 februari 2012
Jan van Ginkel
Bijlage: Programma van de vrijwilligersdag en een foto van het bloemrijke Drentse
landschap

District Drenthe (D5)

30 jaar WFD
Zaterdag 18 februari 2012
De Meent”, Stationsweg 159 in ZUIDLAREN

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse medewerkerbijeenkomst

Programma:
Vanaf 9.30 staat de koffie klaar
10:00

Welkom door Joop Verburg, dagvoorzitter

10:10

De Drentse tournee van twee botanische landlopers in 1859: Eddy
Weeda

10:45

Korte pauze

11:00

Kruidenrijke akkers: goed voor vogels, ook voor akkerflora? (werktitel):
Ben Koks

11:30

Uitreiking Drentse floraprijs door Ali Edelenbosch, voorzitter Stichting
Het Drentse landschap en oud-gedeputeerde natuur en landschap
provincie Drenthe

12:00 – 13:15

Lunchpauze (voor iedereen is er soep/koffie/thee/melk)

Tijdens de pauze is er een doorlopende diapresentatie over bijzondere vondsten en
de WFD excursies in 2011. Ook is er gelegenheid om je aan te melden voor het
Florameetnet Drenthe, het Verspreidingsonderzoek of om van al gereserveerde
meetnethokken de formulieren af te halen.
13:15

Het Drentse Florameetnet: Edwin Dijkhuis

13:40

Herstelplan Stengelloze sleutelbloem (voorlopige werktitel): Rogier
Kleine (UvA)

14:00

Orchideeën in Drenthe (voorlopige titel): Hans Dekker

14:30

Test je florakennis….: Willem Braam/Joop Verburg

15:00

Sluiting door Joop Verburg

Graag opgeven!
Om ervoor te zorgen dat we voor iedereen voldoende soep/koffie/thee etc. in huis
halen willen we je verzoeken om je voor 16 februari 2012 op te geven. Dat kan per email BerElsHeijman@hetnet.nl, telefonisch 050-4092836. Een routekaartje naar de
locatie kun je vinden op onze webstek: www.wfdrenthe.nl. Vragen over vervoer: bel
050 4092836.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Het Drentse landschap bevat nog veel botanische schatten, een eldorado voor de WFD

