-Jaarverslag 2020 van de Plantenwerkgroep van de KNNV afdeling NoordWestHoek

Winteractiviteiten
In het voorjaar hadden we weer een takkenavond: bomen en struiken herkennen
aan hun winterse twijgen en takken. We testen onze plantenkennis aan de hand
een quiz op de website plantherkenning.nl.
In het najaar en het begin van de winter hebben er geen activiteiten
plaatsgevonden wegens corona.
Zomeractiviteiten
Inventarisaties Natuurmonumenten
Voor natuurmonumenten heeft de werkgroep dit jaar geen inventarisaties
uitgevoerd, wegens corona.
Monitoring bermvegetaties Steenwijk
Vanuit de afdeling groenvoorzieningen van de gemeente Steenwijkerland is in
2017 de plantenwerkgroep benaderd voor het inventariseren en monitoren van
een aantal bermen die sinds ca. 8 jaar “ecologisch” beheerd worden. Ecologisch
beheer houdt in dit geval in dat betreffende bermen 2 x per jaar (in juni en
september) gemaaid worden en dat het maaisel direct afgevoerd wordt. Het doel
is aan de hand van de verzamelde gegevens er een beter idee van te krijgen of
het beheer het gewenste effect heeft.
Het bermonderzoek betreft de volgende locaties:
● Steenakkers bij Paddenpoel
● Rotonde Meppelerweg / Johan Willem Frisolaan
● Schansweg nabij stenenmonument “Lente”
De PQ’s die in 2018 op de verschillende bermlocaties zijn uitgezet zijn dit jaar
helaas niet geïnventariseerd, wegens corona.
Veldbezoeken en Excursies
In 2020 was een excursieprogramma opgezet met per excursie een verschillend
thema, om zo beginners de kans te geven wilde planten te leren herkennen.
Helaas heeft deze ‘cursus’ geen doorgang kunnen vinden, wegens corona. In
onderling overleg zijn er wel een aantal excursies geweest in de periode dat dit
mogelijk was.
We bezochten de volgende gebiedjes:
17 juni Blesdijkerheide
2 juli
Jonenpad
15 juli
Woldlakebos
5 augustus
Veenweidepad
19 augustus Lindevallei
2 september Waterloopbos
Publieksexcursies
Afgelopen jaar hebben er geen publieksexcursies plaatsgevonden.
Heemtuin Wolterholten
Ook het onderhoud van de heemtuin door de Plantenwerkgroep heeft dit jaar
stilgelegen. Begin dit jaar (2020) heeft de gemeente behoorlijk wat onderhoud
gedaan rondom het terrein, hierbij is de vijver ook uitgebaggerd. In het voorjaar
was te zien dat verdroging en verruiging van de oever toenemen. Met name de

tweerijige zegge koloniseert een groot stuk van de oever, die vermoedelijk
geplagd moet worden om deze ontwikkeling te doorbreken (door René Bons).
Activiteit werkgroepleden
Dat corona zijn stempel drukt op 2020, is duidelijk. De werkgroep is dit jaar dus
ook weinig actief geweest en veel leden waren terughoudend en voorzichtig met
samenkomen. Het niet kunnen carpoolen en dus allemaal afzonderlijk met de
auto moeten rijden, zorgde er ook voor dat een aantal mensen dan liever thuis
bleef.
De werkgroep telt per 1 december 2020 23 leden. De deelname van
werkgroepleden aan de diverse veldbezoeken en excursies was dit jaar
gemiddeld enkele leden per excursie
Op de winteravond bijeenkomsten aan het begin van het jaar waren gemiddeld
13 mensen aanwezig.
Per 1 januari 2021 wil Linde stoppen met de coördinatie van de werkgroep. We
zijn nog in onderling overleg of we de verschillende coördinatietaken kunnen
verdelen over een paar werkgroepleden die bereid zijn daar iets in te betekenen.
Linde van der Burgh

