
Jaarverslag Plantenwerkgroep winter 2016/2017 en  2017 

 

Voor de Plantenwerkgroep was 2017 weer een actief jaar. 

Op 27 oktober 2016, 24 november 2016, 29 december 2016, 30 januari 2017, 28 februari 2017 en 

28 maart 2017 hebben wij weer het aantal bloeiende planten-, struik- en boomsoorten geteld op 

landgoed Dickninge in De Wijk. Er werden resp. 40, 16, 7, 6 en 7 en 34 soorten waargenomen. 

Bijzondere soort: Op 27 oktober werd het Madeliefbekje waargenomen. Dit is een exotische plant 

die aldaar is uitgezaaid voor de bijen. Een akker wordt al enkele jaren ingezaaid met zaden voor de 

bijen. Het blijkt echter dat er ook exotische planten uit opgroeien. Dit is een ongewenste 

ontwikkeling, omdat ze kunnen kruisen met inlandse soorten. Beter is het om zaad te gebruiken van 

soorten die oorspronkelijk in Nederland voorkomen. Tijdens de Natuur Beleefdag op 5 juni is wel 

inlands zaad gratis uitgedeeld. 

 

Op 25 februari heeft ondergetekende de jaarbijeenkomst van de Werkgroep Florakartering Drenthe 

bijgewoond. 

 

Op 13 april zijn wij het seizoen gestart op Dickninge. Daar werden de gebruikelijke soorten gezien. 

Op 18 mei en 1 juni hebben wij kilometerhok 218.516 uitgeplozen. Dit kilometerhok ligt bij 

Rouveen (Conrad). In totaal hebben wij 150 soorten gevonden. Bijzondere soorten: Gewone 

dotterbloem, Holpijp, Moerasspirea, Grote pimpernel, Poelruit, Grote wederik en Kruipend 

zenegroen. 

 

Bijzondere soorten zijn indicatieve, bedreigde en zeer zeldzame soorten.  

 

Op 15 juni hebben wij het reservaat Vaders Erf van Landschap Overijssel bij Dedemsvaart 

onderzocht. In totaal hebben wij 70 soorten gevonden. Bijzondere soorten: Egelboterbloem, 

Schildereprijs, Hulst, heel veel Veenreukgras en Grote wederik. 

Op 22 juni en 31 augustus hebben wij het afgegraven stuk in De Vledders van Landschap Overijssel 

bij IJhorst onderzocht. In totaal 96 soorten. Bijzondere soorten: Egelboterbloem, Gewone 

dotterbloem, Blauwe waterereprijs, Gele plomp, Gevleugeld hertshooi, Holpijp, Moeraskartelblad, 

Grote kattenstaart, Echte koekoeksbloem, Koningsvaren, Moerasspirea, Stijve ogentroost, 

Parnassia, Pijlkruid, Poelruit, Veenpluis, Gewone waternavel, Moeraswolfsklauw, Blauwe zegge, 

Kleine zonnedauw en in totaal ongeveer 200 exemplaren van de Rietorchis, Gevlekte rietorchis en 

de Vleeskleurige orchis samen. 

Op 6 juli zijn wij met de werkgroep naar het reservaat Dal van de Mosbeek van Landschap 

Overijssel geweest onder leiding van Jan van Marle. Wij hebben daar de vele zeldzame planten en 

het zeer mooie landschap bewonderd. 

 



 
 

Beenbreek en orchidee in het Dal van de Mosbeek 

Foto: Jan Paasman 

 

 

 
 

Wesp, Hoornaar en vlieg op sap van een Zomereik in het Dal van de Mosbeek 

Foto: Jan Paasman 

 



Op 20 juli hebben wij perceel I van het reservaat De Mulderij van Landschap Overijssel bij 

Balkbrug onderzocht. Wij hebben in totaal 64 soorten gevonden. Bijzondere soorten: 

Egelboterbloem, Gewone dotterbloem, Holpijp, Kikkerbeet, Echte koekoeksbloem, Moerasspirea, 

Draadrus en Wateraardbei. 

Op 3 augustus hebben wij perceel II van het reservaat De Mulderij van Landschap Overijssel bij 

Balkbrug onderzocht. In totaal 52 soorten. Bijzondere soorten: Egelboterbloem, Gewone 

dotterbloem, Holpijp, Kikkerbeet, Echte koekoeksbloem, Moerasspirea, Draadrus en Wateraardbei. 

Op 17 augustus hebben wij perceel III van het reservaat De Mulderij van Landschap Overijssel bij 

Balkbrug onderzocht. In totaal 53 soorten. Bijzondere soorten: Egelboterbloem, Gewone 

dotterbloem, Schildereprijs, Kikkerbeet, Pijlkruid, Draadrus en Grote wederik. 

Het zomerseizoen hebben wij op 14 september afgesloten met een wandeling van de Koolhaar naar 

de Ganzeplassen in de boswachterij Staphorst. Wij vonden bij de Koolhaar geen Klokjesgentianen. 

Jan Dunnink meldde later dat hij wel een bloeiend exemplaar had gezien. In de laagte boven de 

Ganzeplassen vonden wij toch nog 7 bloeiende exemplaren. 

 

Het project Wilde Narcis. 

In maart hebben wij de folders “De Wilde narcis” verspreid bij de bewoners, waarvan bekend was 

dat zij die plant in de tuin hebben. Deze folders zijn gemaakt door Landschap Overijssel en 

vervolgens ons aangeboden. In de folder is vermeld dat bollen die vrijkomen bij herinrichting van 

tuinen kunnen worden opgenomen in de Bollenbank, om te voorkomen dat ze verloren gaan. Er 

wordt vervolgens geprobeerd deze bollen weer een goede plek te geven. Als u bollen heeft laat het 

ons weten. Uitgebreide informatie vindt u op: www.landschapoverijssel.nl/wildenarcis. 

Op 14 maart zijn Arend Muller en ondergetekende op het kantoor van Landschap Overijssel in 

Dalfsen geweest voor overleg over de Wilde Narcis met ecoloog Michiel Poolman. Afgesproken is 

dat de planten met bollen worden uitgegraven uit de tuin van wijlen J. Bouwmeester, Oude 

Rijksweg 691 in Rouveen. Op 4 april is dit daadwerkelijk gebeurd en zijn ze weer geplant in de tuin 

van Arend Muller in IJhorst in de Bollenbank. Die worden t.z.t. uitgeplant in geschikte tuinen. 

Beheerder van de Bollenbank is ondergetekende. Op 10 mei is het informatiepaneel, de vereniging 

geschonken door Landschap Overijssel, onthuld door wethouder dhr. B. Jaspers Fayer van 

Staphorst, dhr. J. van Olst, directeur Landschap Overijssel, mevr. Slager uit Rouveen en mevr. S. 

Brand van de gemeente Staphorst. Dit informatiepaneel staat in de berm van de Oude Rijksweg 

537, Rouveen voor de woning van mevr. Slager. Op 22 mei hebben wij met Michiel Poolman zaden 

geplukt in diverse tuinen in Rouveen. Deze zullen worden uitgezaaid in een zadenbak, gemaakt 

door Harm Bloemhof, in de tuin van Arend Muller. 

 

 

Jan Paasman, coördinator 

e-mail planten@nbvijs.nl 


