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Zuidlaren, 25 februari 2017 

 

Uitreiking Drentse floraprijs 2017 

 

Op de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst van de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD) 

van zaterdag 25 februari 2017 in Zuidlaren is voor de vijfde keer de Drentse floraprijs 

uitgereikt. De WFD bestaat dit jaar 35 jaar. 

Deze prijs is in 2005 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 en de 

bescherming van de Drentse natuur in het algemeen en de wilde flora in het bijzonder.  

 

De prijs is dit keer overhandigd aan Edwin Dijkhuis uit Meppel. Hij kreeg de prijs uit handen 

van mevrouw Ali Edelenbosch, voormalig lid van gedeputeerde staten van Drenthe en 

voorzitter van de Stichting Het Drents Landschap. 

De prijs bestaat uit een houten beeldje van de Zweedse kornoelje, naar het logo van de 

werkgroep en gemaakt door Johanna Nijlunsing uit Glimmen. 

 

Edwin is vele jaren nauw betrokken bij de activiteiten van de Werkgroep Florakartering 

Drenthe. Van 2006 tot 2013 was hij de districtscoördinator voor Drenthe van Floron, de 

landelijke vrijwilligersorganisatie voor onderzoek en bescherming van de wilde flora. Met 

zijn grote kennis van de wilde flora, ook van die buiten Drenthe, zijn pragmatische aanpak en 

tomeloze energie weet hij een stevige band met de vrijwilligers op te bouwen.  

Vele eerste vondsten van nieuwe soorten in Drenthe staan op zijn naam. Ook weet hij de 

inheemse flora mediageniek te maken door de pers, RTV Drenthe en andere media attent te 

maken op en interesse te kweken voor de wilde flora. De regelmatige optredens in ROEG, 

ook samen met andere vrijwilligers van de WFD, zijn daarvan letterlijk sprekende 

voorbeelden. 

Behalve over bijzondere vondsten, gaan die ROEG uitzendingen vooral over enkele 

bijzondere projecten, die Edwin sinds 2012 in hoedanigheid van vaste medewerker van het 

Landelijk bureau van Floron in gang heeft gezet: de overlevingsplannen voor de Zwartblauwe 

rapunzel (in het Drentsche Aa gebied) en de Kleine schorseneer (op het Molenveld bij 

Odoorn), in samenwerking met de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, UvA/Science4Nature 

en de WFD. 

 

Meer informatie over de WFD is te vinden op www.wfdrenthe.nl. 

 

 

Voor de pers:  

Meer informatie is verkrijgbaar bij 

Ben Hoentjen (voorzitter): benhoentjen@kpnmail.nl; 06 40363682 
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