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Floraprijs voor natuuronderzoeker
van het eerste uur
Floraprijs voor natuuronderzoeker
REPORTAGE

De kennis van planten in Drenthe is enorm toegenomen dankzij de Werkgroep
Florakartering Drenthe. Vrijwilliger van het eerste uur Hester Heinemeijer uit
Rheebruggen kreeg zaterdag de Drentse Floraprijs 2016.

E
HILBRAND POLMAN

Een rok, blote voeten in san-
dalen. Zo omschrijft gede-
puteerde Henk Jumelet
(CDA) de markante verschij-

ning van Hester Heinemeijer bij de
Werkgroep Florakartering Drenthe.
Zaterdag reikte hij tijdens een stu-
diedag van de werkgroep de 65-jari-
ge vrijwilliger van het eerste uur de
Drentse Floraprijs 2016 uit.

Heinemeijer is verguld met de
prijs. Maar het is ook een soort
troost voor een groot gemis. Want
haar markante verschijning is niet
meer te zien bij de veldexcursies. Na
enkele operaties is ze nu slecht ter
been. ,,Ik weet nog hoe we vroeger
om vier uur ’s ochtends naar het Dol-
dersummerveld gingen. Liepen we
tot twee uur ’s middags aan één stuk
door. Het is er niet meer bij.’’

Het was 1982 toen Heinemeijer sa-
men met enkele andere vrijwilligers
de werkgroep oprichtte. Doel was de
Drentse plantengroei in kaart te
brengen. ,,Ik werkte toen bij de Stich-
ting Het Drentse Landschap. Het ini-
tiatief voor de werkgroep kwam ech-
ter vanuit de provincie en Staatsbos-
beheer.’’

Ze woonde toen nog maar kort in
Drenthe. ,,Ik heb gestudeerd in Am-
sterdam en aanvankelijk ben ik met
mijn man naar Nijmegen verhuisd.
Toen kon ik een baan krijgen bij het
Drents Landschap en moest ik dus
op en neer reizen. Op zeker moment
vertelden ze bij het Drents Land-
schap dat ze een huis bij Rheebrug-
gen in de erfpacht deden. Of we ook
mensen wisten die daar belangstel-
ling voor hadden. Nou, ik wel, zei ik.’’

Daar woont ze nog steeds. ,,Je
krijgt mij met geen kanon uit Dren-
the weg’’, verzekert ze.

De Werkgroep Florakartering
Drenthe wilde meer weten van de
plantengroei in de provincie. Hoe
gaat het met de diverse soorten en
wat is het effect van genomen maat-
regelen? De activiteiten van de werk-
groep resulteerden in 1999 in een at-
las. ,,Zó dik is het’’, zegt Heinemeijer,
en balt haar vuist.

Twee jaar later is de werkgroep
aan de slag gegaan met een flora-
meetnet. Door de hele provincie

heeft de werkgroep nu 1200 meet-
punten uitgezet, waarmee de ont-
wikkeling van de plantensoorten
wordt bij gehouden. Meten is weten,
is het motto.

Heinemeijer heeft tal van excur-
sies op touw gezet, in het bestuur
van de werkgroep gezeten, nieuws-
brieven in elkaar gezet. ,,In het begin
deden we dat nog met een elektri-
sche typemachine’’, blikt ze terug.

‘Je krijgt mij met
geen kanon uit
Drenthe weg’

,,Met typex en typelinten. Nu kun-
nen ze het allemaal veel mooier ma-
ken met de computer…’’

De digitale revolutie is ook al in
het veld doorgedrongen. Zaterdag
hield René Bult een lezing over hoe
de smartphone dienst kan doen bij
plantenonderzoek. Met een speciale
app, die ook zonder internetverbin-
ding te gebruiken is, kunnen de vrij-
willigers allerlei gegevens verzame-

len en inventariseren welke planten
zij tegen komen.

Heinemeijer heeft er ook al mee
gewerkt. ,,Lastig is wel dat je het
scherm niet goed kunt lezen als de
zon er op staat’’, stelt ze vast. ,,Ach,
papier had ook grote nadelen als het
regende. En met de smartphone
hoef je de gegevens niet meer netjes
over te schrijven. Dat scheelt wel een
hoop werk.’’

Hester Heinemeijer ontvangt haar prijs, een houten beeld van de Zweedse kornoelje, gemaakt door Johanna Nijlunsing uit Glimmen, uit handen van gedeputeerde
Henk Jumelet. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG


