
Jaarverslag Plantenwerkgroep winter 2017/2018 en het jaar 2018 

 

Voor de Plantenwerkgroep was 2018 weer een druk jaar. 

Op 19 oktober 2017, 30 november 2017, 28 december 2017, 25 januari 2018, 22 februari 2018 en 

29 maart 2018 hebben wij weer het aantal bloeiende planten-, struik- en boomsoorten geteld op 

landgoed Dickninge in De Wijk. Er werden resp. 37, 28, 14, 10, 8 en 12 soorten waargenomen. 

Bijzonderheid: Op 19 oktober 2017 bloeide al 1 Bosanemoon. 

 

Op 16 februari hebben Harm Bloemhof, Michiel Poolman van Landschap Overijssel en ik 

uitlopende bollen geplant in 3 reservaten. Bij de plantplaatsen hebben wij ook zaad gezaaid. Dat 

hebben wij gedaan in het reservaat Westeroevers van Staatsbosbeheer tussen Hamingen en Baarlo, 

in het reservaat het Reestdal van Landschap Overijssel bij de Reeststouwe, Lankhorst en bij de 

Hogenkamp, IJhorst. We hebben later in het voorjaar gezien dat ze bloeiden. 

 

Op 24 februari heeft ondergetekende de jaarbijeenkomst van de Werkgroep Florakartering Drenthe 

bijgewoond. 

 

Op 7 maart hebben wij overleg gehad met Suzan Brand, o.a. over inventarisatie van gemeentelijke 

bermen en bijvriendelijke struiken en bomen in gemeentelijke bermen/parken.  

 

Gemeentelijke bermen: 

Op 3 mei hebben wij de bermen van de Lommertsteeg tussen de Gorterlaan en ’t Ulleveldslegeweg 

gedaan. In totaal hebben wij 76 soorten gevonden. 

Ook op 3 mei hebben wij de bermen van de ’t Ulleveldslegeweg tussen de Beugelenveldweg en de 

Lommertsteeg gedaan. In totaal 52 soorten. Bijzondere soort: Grote wederik. 

Op 23 mei hebben wij de bermen van de Whemeweg gedaan. In totaal 60 soorten. Bijzondere soort: 

Koningsvaren. 

Op 2 augustus hebben wij de bermen van de Schapendrift gedaan. In totaal 60 soorten. Bijzondere 

soort: Koningsvaren. 

Op 16 augustus hebben wij de bermen van de Bullingerweg tussen de Gorterlaan en de ’t 

Ulleveldslegeweg gedaan. In  totaal 37 soorten. Geen bijzondere soorten. 

Ook op 16 augustus hebben wij de bermen van de ’t Ulleveldslegeweg tussen de Bullingerweg en 

de Oosterparallelweg gedaan. In totaal 43 soorten. Bijzondere soorten: Vijfdelig kaasjeskruid en 

Melige toorts. 

Op 23 augustus hebben wij de bermen van ’t Ulleveldslegeweg tussen de Bullingerweg en de 

Berkenstouwe gedaan. In totaal 56 soorten. Bijzondere soort: Vijfdelig kaasjeskruid. Bijzonderheid: 

Wij hebben nogal wat exemplaren van de Alsemambrosia uitgetrokken. Deze plant is namelijk zo 

ongeveer de ergste hooikoortsplant. Daarom dient deze plant uitgeroeid te worden in bermen en 

tuinen. 

Op 30 augustus hebben wij een gedeelte van de berm van de Bomertsweg gedaan. In totaal 75 

soorten. Geen bijzondere soorten. 

 

Reservaat “De Mulderij” van Landschap Overijssel: 

Perceel I 31 mei: 48 soorten. Bijzondere soorten: Egelboterbloem, Dotterbloem, Veenreukgras en 

Grote wederik. 

Perceel II 12 juli: 51 soorten. Bijzondere soorten: Kikkerbeet, Moerasspirea, Poelruit, Wateraardbei, 

Grote wederik en Moeraswederik. 

 

Afgegraven stuk in reservaat “De Vledders” van Landschap Overijssel: 

5 juli, 19 juli en 18 september: 70 soorten. Bijzondere soorten: Egelboterbloem, Fraai 

duizendguldenkruid, Gevleugeld hertshooi, Holpijp, Moeraskartelblad, Echte koekoeksbloem, 

Moerasspirea, Stijve ogentroost, Brede orchis, Gevlekte orchis, Parnassia, Draadrus, Veenpluis, 

Dwergviltkruid, Gewone waternavel, Blauwe zegge, Kleine zonnedauw en Ronde zonnedauw. 



 

 
 

Fraai duizendguldenkruid in De Vledders 
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Tijger- of wespspin in de Vledders 
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Bijzondere soorten zijn indicatieve, bedreigde en zeer zeldzame soorten.  

 

Op 13 september zijn wij naar De Koolhaar in de boswachterij geweest. Aldaar troffen wij geen 

Klokjesgentianen meer aan. Wat opvalt is dat het te veel begroeid raakt. Beheer ter plaatse is 

daarom dringend nodig. In de laagte boven de Ganzeplassen vonden wij wel 7 bloeiende 

exemplaren. 

 

Het project Wilde Narcis. 



 

Op 16 februari hebben Harm Bloemhof, Michiel Poolman van Landschap Overijssel en ik 

uitlopende bollen geplant in 3 reservaten. Bij de plantplaatsen hebben wij ook zaad gezaaid. Dat 

hebben wij gedaan in het reservaat Westeroevers van Staatsbosbeheer tussen Hamingen en Baarlo, 

in het reservaat het Reestdal van Landschap Overijssel bij de Reeststouwe, Lankhorst en bij de 

Hogenkamp, IJhorst. We hebben later in het voorjaar gezien dat ze bloeiden. 

Later is via de Scharrelaar en de pers een oproep gedaan waarin inwoners zich konden melden om 

bollen in hun tuin te krijgen. Hier is veel gebruik van gemaakt. In februari 2019 zullen wij hiermee 

aan de gang gaan, hoewel de vraag veel groter is dan ons aanbod. 

 

 
 

Wilde narcis bij de Hogenkamp, IJhorst 
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Jan Paasman, coördinator 

e-mail planten@nbvijs.nl 


