
Varencursus Lhee, 
8 oktober 2016

14e WFD medewerkersdag

25 februari 2017

De Meent, Zuidlaren

35 jaar WFD, 
terugblik op 2016 en 
uitkijken naar veldseizoen 2017



35 jaar WFD

25 januari 1982: 

Startbijeenkomst in 

voormalig kantoor SBB 

aan de Gymnasiumstraat 

in Assen

met 30 belangstellenden

Oproep in “In de kijker”
Convovatie van KNNV Z.O. Drenthe
Januari 1982



35 jaar WFD

Van start in 7 districten met als coördinatoren:

1. Ate Dijkstra en Mevr. Wolf

2. IJzaak de Vries

3. Jan Albert Zoer

4. Eef Arnolds

5. Luuc Bos

6. Egbert Ensing

7. Bert Takman en Ben Hoentjen

Doelstelling: in vijf jaar rond…..



35 jaar WFD

…en de atlas klaar voor 1990….

en dat bij nog heel veel handwerk…zowel bij de 
communicatie als de gegevensverwerking....



35 jaar WFD

…en de atlas klaar vóór 1990….

..het werd dus eind 1999….

en dat was best een feestlied waard!



35 jaar WFD

Daarmee was een van de doelstellingen gerealiseerd



35 jaar WFD

Vanaf 2002 – 2013 

project Flora meetnet Drenthe

Daarna vooral bijdrage aan 

Floron-projecten (m.n. HNS),

soortbeschermingsplannen:

Stengelloze sleutelbloem, 

Zwartblauwe rapunzel

Kleine schorseneer

En gewoon ouderwets strepen,

al dan niet 

met de mobiele telefoon



35 jaar WFD
een enthousiast bestuur 

om dat alles 

te organiseren.

l



35 jaar WFD

.

l
Florakartering: 
het afvinken van verlies 
en van verwachting. 
Accountants tussen hoop en 
vrees strepen sterk bevlogen. 

ll
Natuurbookmakers 
wedden zelf, bewogen in 
liefde tussen hoop en vrees. 

lll
Boekhoudecoloog 
maakt als atlas de balans 
op tot wereldbeeld. 

lV
Zweedse kornoelje -
zeer zeldzaam. Prijsbewuste 
vondst in de strubben. 

Uitreiking eerste Drentse floraprijs 
aan Ali Edelenbosch,  
Veldstudiecentrum Orvelte,
februari 2007

Foto’s: Bert Blok



Uit het WFD-bestuur

Voor 2017 weer een waarderingssubsidie 
van € 1000 !

Met dank aan

.. en onze penningmeester



. Alle gegevens ingevoerd, maar 
controles nog niet helemaal klaar

. aanvullende gegevens uit andere        
bronnen, m.n. NDFF ontvangen.

. samenwerking met provincie 
Drenthe: combineren met 
rapportage over LMF-Drenthe en 
Florameetnet Drenthe

Klaar op eind 2016? 

Niet gelukt dus, 

maar in 2017 vast wel!

Uit het WFD-bestuur
W
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Foto:Joop Verburg



Terugblik op veldseizoen 2016
Vijf goed bezochte excursies 

:

- 21 mei: Vosbergen (NW-Drenthe) 

- 4 juni: Anreeper- en Deurzerdiep

- 9 juli: Oosterzand (Wittelte)  

- 13 augustus: Geeserstroom-Kerkhorsten

- 17 september: Runde (ZO-Drenthe)

Bij Hoog Hullen…
Grote groeiplaats 
van Heggenwikke



Terugblik op veldseizoen 2016
Vijf goed bezochte excursies 

:

- 21 mei: Vosbergen (NW-Drenthe) 

- 4 juni: Anreeper- en Deurzerdiep 

- 9 juli: Oosterzand (Wittelte)  

- 13 augustus: Geeserstroom-Kerkhorsten

- 17 september: Runde (ZO-Drenthe)

Hete dag..even lekker 
in de schaduw van de elzen 
langs de beek, met in de oever 
Verspreidbladig goudveil



Terugblik op veldseizoen 2016
Vijf goed bezochte excursies 

:

- 21 mei: Vosbergen (NW-Drenthe) 

- 4 juni: Anreeper- en Deurzerdiep

- 9 juli: Oosterzand (Wittelte) --> 

- 13 augustus: Geeserstroom-Kerkhorsten

- 17 september: Runde (ZO-Drenthe)

Nieuwe groeiplaatsen van
Dennenorchis en 
Dennenwolfsklauw!



Terugblik op veldseizoen 2016
Vijf goed bezochte excursies 

:

- 21 mei: Vosbergen (NW-Drenthe)

- 4 juni: Anreeper- en Deurzerdiep

- 9 juli: Oosterzand (Wittelte)  

- 13 augustus: Geeserstroom-Kerkhorsten 

- 17 september: Runde (ZO-Drenthe)

!



Terugblik op veldseizoen 2016
Vijf goed bezochte excursies 

:

- 21 mei: Vosbergen (NW-Drenthe) 

- 4 juni: Anreeper- en Deurzerdiep

- 9 juli: Oosterzand (Wittelte)  

- 13 augustus: Geeserstroom-Kerkhorsten

- 17 september: Runde (ZO-Drenthe) 

Nog bloeiend 

weidehaviksdkruid



Totaal aantal waarnemingen
in 2016 in Floron Drenthe

verzamelde waarnemingen:
>> 40.000

Top 10 waarnemers:
1.Edwin de Weerd 21830
2.Dick Schoppers 4746
3.Edwin Dijkhuis 4235
4.Gert jan van Noord 3064
5.Paul Gelderloos 2971
6.Karin Uilhoorn 2216
7.Guus de Vries 2016
8.Bertil Zoer 1606
9. Ben Hoentjen 1449

10.Johan Scheeres 1394

Met dank aan 
Laurens Sparrius (Floron)

Foto: Joop Verburg



Terugblik op veldseizoen 2016:
Ook weer tientallen bijzondere vondsten,
met dank aan Bert Blok en Willem Braam:
in doorlopende presentatie in de pauze

Voor opname op
www.wfdrenthe.nl
ook graag aan WFD doorgeven

Riviertandzaad
bij zandgat Veeningen,
nieuw voor Drenthe!
augustus 2016

Foto:Joop Verburg

http://www.wfdrenthe.nl/


Terugblik op veldseizoen 2016

Bijdrage aan projecten i.s.m. Floron,

provincie Drenthe, Science4Nature en

SBB in 2016:

- Stengelloze sleutelbloem 

- Kleine schorseneer

- Zwartblauwe rapunzel

voorjaar 2016:

de eerste zaailingen

in bloei!

Foto:Sheila Luijten



Terugblik op veldseizoen 2016

Bijdrage aan projecten i.s.m. Floron,

provincie Drenthe, Science4Nature en

SBB in 2016:

- Stengelloze sleutelbloem

- Kleine schorseneer 

- Zwartblauwe rapunzel

Uitpoten van zaden, 

najaar 2016

Foto:Pauline Arends



Terugblik op veldseizoen 2016

Bijdrage aan projecten i.s.m. Floron,

provincie Drenthe, Science4Nature en

SBB in 2016:

- Stengelloze sleutelbloem

- Kleine schorseneer

- Zwartblauwe rapunzel 

Op zoek naar kiemplanten 

In de plotjes bij

Oudemolen,

juni 2016



Terugblik op veldseizoen 2016

Zeer geslaagde 

Groen&Doen-cursus

VARENS HERKENNEN, 

8 en 22 oktober, in Lhee

en   Veenhuizen

met dank aan docent Bart Hendrikx,

en mede –excursieleider Maarten 

Perdeck en alle enthousiaste

deelnemers

Foto: Els Heijman



Vooruit kijken 
naar veldseizoen

2017:
Nog volop HNS-hokken te kiezen! 

.

…maar ook nog voldoende 
Te strepen ‘gewone’ hokken 
die aan een nieuw bezoek toe zijn!



Vooruit kijken 
naar veldseizoen

2017:
Wilde narcis excursie 25 maart

.

…



Vooruit kijken 
naar veldseizoen

2017:
Tot slot:

.

…



Zeer bedankt voor ieders bijdrage aan het veldwerk in 2016 

en veel plezier vandaag… en in het nieuwe veldseizoen!

Dank voor jullie aandacht!


