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Het	  afgelopen	  jaar	  had	  de	  plantenwerkgroep	  weer	  een	  ac3ef	  programma.	  Steenwijk	  is	  omgeven	  door	  
een	  erg	  afwisselend	  landschap	  met	  een	  groot	  aantal	  interessante	  excursiebestemmingen	  die	  we	  
regelma3g	  bezoeken.	  Zo	  ook	  dit	  jaar	  weer.	  

Excursieterreinen. 
	  Er	  was	  dit	  voorjaar	  weer	  een	  excursie	  gepland	  naar	  de	  Kievitsbloemen	  in	  Hasselt,	  Het	  Eesermeer	  en	  
Steenwijker	  Aa	  en	  het	  Kuyersbosch.	  In	  de	  zomer	  hebben	  we	  als	  vanouds	  de	  botanisch	  rijke	  gebieden	  
rond	  de	  beide	  startbanan	  bij	  Havelte	  bezocht.  
Andere	  terreinen	  die	  ik	  even	  wil	  noemen	  zijn	  De	  Kiersche	  Wiede,	  het	  militair	  oefenterrein	  bij	  
Havelterberg,	  De	  Blesdijkerheide,	  Het	  Jonenpad,	  De	  Eese	  èn	  de	  bergen	  die	  we	  rijk	  zijn:	  De	  Woldberg	  
en	  de	  Bisschopsberg. 
Bij	  Sint	  Jansklooster	  hebben	  we	  deze	  zomer	  nog	  een	  vaartocht	  gehouden	  vanaf	  het	  
bezoekerscentrum	  naar	  de	  meeuwenkolonie.	  

InventarisaAe	  onderzoek.  
Ook	  dit	  jaar	  hebben	  we	  voor	  Natuurmonumenten	  een	  terrein	  nauwkeurig	  onderzocht	  en	  geprobeerd	  
om	  de	  flora	  in	  kaart	  te	  brengen.	  Dit	  jaar	  was	  het	  een	  terrein	  dat	  direct	  grensde	  aan	  de	  bebouwing	  van	  
Belt	  Schutsloot.	  Al	  stellen	  we	  ons	  best	  wel	  bescheiden	  op	  en	  hebben	  we	  zeker	  ook	  oog	  voor	  de	  
andere	  faceNen	  van	  de	  natuur,	  de	  groep	  gaf	  bij	  een	  bezoek	  in	  het	  broedseizoen	  klaarblijkelijk	  tòch	  
een	  keer	  aanstoot	  bij	  de	  caféhouder	  die	  met	  zijn	  zaak	  juist	  grensde	  aan	  het	  terreintje.	  Hij	  gaf	  ons	  een	  
reprimande	  maar	  na	  uitleg	  van	  het	  "hogere	  doel"	  van	  ons	  bezoek	  en	  onze	  beloRe	  om	  het	  terrein	  een	  
volgende	  keer	  met	  nòg	  meer	  omzich3gheid	  te	  benaderen,	  was	  het	  geschil	  in	  zijn	  café	  gelukkig	  al	  weer	  
gauw	  bijgelegd	  èn	  werd	  meteen	  beklonken	  dat	  hijzèlf	  bij	  een	  volgend	  bezoek	  mee	  zou	  gaan	  in	  het	  
veld.... 
Het	  volgende,	  en	  tevens	  laatste,	  bezoek	  van	  dit	  seizoen	  vond	  plaats	  op	  een	  druilerig	  regenach3ge	  
zondagochtend.	  We	  hèbben	  nog	  aangebeld	  maar	  hij	  zag	  het	  vàst	  niet	  ziNen	  die	  dag....:	  niemand	  
gezien!	  

Studie. 
Als	  je	  zo	  met	  de	  planten	  en	  de	  flora	  bezig	  bent,	  gaat	  't	  je	  opvallen	  dat	  er	  steeds	  bepaalde	  groepen	  zijn	  
die	  moeilijk	  blijven	  en	  steeds	  weer	  nadere	  studie	  vereisen.	  Zo	  hebben	  we	  de	  vorige	  winter	  in	  januari	  
de	  Coniferen	  onder	  de	  loep	  genomen.	  Deze	  studieavond	  kreeg	  zelfs	  een	  vervolg	  in	  de	  vorm	  van	  een	  
dagexcursie	  deze	  zomer	  naar	  Pinetum	  Blijdenstein	  in	  Hilversum.	  Daar	  hebben	  we	  kennis	  kunnen	  
nemen	  van	  de	  enorme	  diversiteit	  in	  Coniferen	  en	  in	  de	  Naaktzadigen	  in	  het	  algemeen. 
Later	  dit	  voorjaar	  kwamen	  de	  mossen	  uitgebreid	  aan	  bod	  met	  twee	  avonden	  uiteenzeYng	  en	  een	  
dagexcursie	  in	  het	  veld.	  Eind	  mei	  was	  er	  tensloNe	  extra	  aandacht	  voor	  de	  grassen,	  óók	  steeds	  weer	  
een	  las3g	  item,	  bij	  "De	  Bramen"	  in	  Giethoorn.	  

Nieuwe	  vondsten. 
Onze	  excursies	  gaan	  vaak	  naar	  dezelfde	  gebieden	  in	  de	  buurt	  van	  Steenwijk	  omdat	  ze,	  met	  
uitzondering	  van	  het	  onderzoek	  in	  De	  Wieden	  voor	  Natuurmonumenten	  en	  enkele	  bijzondere	  
uitstapjes,	  toch	  in	  het	  algemeen	  avondexcursies	  zijn	  op	  de	  woensdagavond	  waarbij	  we	  gebonden	  zijn	  
aan	  het	  gebrek	  aan	  daglengte.	  Desondanks	  worden	  we	  nog	  regelma3g	  verrast	  met	  nieuwe	  
ontdekkingen	  door	  bijvoorbeeld	  verandering	  van	  omstandigheden	  of	  beheer	  in	  het	  terrein	  of	  nèt	  dat	  
beetje	  meer	  opmerkzaamheid	  van	  één	  van	  de	  deelnemers.	  Zo	  weet	  ik	  dat	  we	  dit	  jaar	  onder	  andere	  



het	  dwergvlas	  hebben	  gevonden	  op	  een	  geplagd	  gedeelte	  van	  de	  grote	  startbaan.	  Het	  vermeende	  
groot	  blaasjeskruid	  in	  het	  vennetje	  bij	  de	  ingang	  van	  landgoed	  De	  Eese	  aan	  de	  Van	  Karnebeeklaan	  
bleek	  het	  vergeten	  blaasjeskruid	  te	  zijn.	  Als	  derde	  wil	  ik	  nog	  noemen;	  de	  Beenbreek	  op	  het	  Friese	  
Veld.	  Tot	  onze	  verontrus3ng	  zien	  we	  deze	  er	  jaar	  na	  jaar	  minder	  tot	  bloei	  komen	  in	  de	  heide,	  maar	  dit	  
jaar	  vonden	  we	  de	  plant	  er,	  vrij	  massaal	  zelfs,	  als	  (nog)	  niet	  bloeiende	  jonge	  exemplaren	  op	  naNe	  
open	  plekken	  in	  een	  pioniervegeta3e.	  

Voornemens. 
Er	  zijn	  al	  steeds	  mensen	  in	  onze	  groep	  die	  trouw	  de	  excursies	  en	  de	  vondsten	  in	  een	  excursieboekje	  
bijhouden.	  Het	  bijeenbrengen	  en	  vastleggen	  van	  al	  die	  gegevens	  is	  de	  laatste	  jaren	  helaas	  enigszins	  
verwaterd.	  Het	  komend	  jaar	  gaan	  we	  daar	  weer	  mee	  aan	  de	  slag.	  De	  excursieterreinen	  èn	  wat	  er	  te	  
vinden	  is,	  gaan	  we	  weer	  inzichtelijker	  vastleggen. 
Ook	  hebben	  we	  het	  beheer	  van	  de	  heemtuin	  aan	  de	  Wolterholten	  weer	  opgepakt.	  Dit	  terreintje,	  
grenzend	  aan	  het	  Geologisch	  Monument	  Wolterholten,	  was	  de	  laatste	  jaren	  wat	  vergeten	  en	  dreigde	  
te	  verruigen	  terwijl	  het	  ven	  erbij	  al	  behoorlijk	  dichtgroeide.	  We	  hebben	  het	  in	  de	  eerste	  dagen	  van	  
november	  weer	  gemaaid	  en	  uitgeharkt	  en	  zijn	  benieuwd	  wat	  er	  komend	  voorjaar	  weer	  opkomt.	  Deze	  
heemtuin	  verdient	  werkelijk	  meer	  aandacht.	  Het	  kan	  een	  proeRuin	  zijn	  om	  te	  komen	  tot	  meer	  
betrokkenheid	  bij,	  en	  kennis	  vàn	  de	  ontwikkeling	  erin	  van	  vegeta3e	  en	  flora.	  De	  benadering	  kan	  zowel	  
proefondervindelijk	  (empirisch)	  door	  het	  te	  volgen	  en	  te	  beschrijven	  alsook	  experimenteel	  (arbitrair)	  
door	  te	  kijken	  wat	  er	  wil	  groeien	  en	  of	  je	  de	  ontwikkelingen	  kunt	  sturen	  door	  middel	  van	  gericht	  
beheer.	  

Wat	  let	  je? 
Een	  bron	  van	  inspira3e	  dus;	  net	  als	  de	  Plantenwerkgroep	  zèlf!	  Geen	  verrassing	  dáár!	  Kom	  eens	  kijken	  
op	  één	  van	  onze	  werkgroepavonden	  of	  sluit	  je	  gerust	  aan	  bij	  een	  excursie.	  Je	  zult	  er	  geen	  spijt	  van	  
hebben!	  

René


