
Jaarverslag Plantenwerkgroep winter 2019/2020 en het jaar 2020 

 

Op 31 oktober 2019, 19 december 2019, 30 januari 2020 en  27 februari 2020 hebben wij weer het 

aantal bloeiende planten-, struik- en boomsoorten geteld op landgoed Dickninge in De Wijk. Er 

werden resp. 38, 20, 19 en 18 soorten waargenomen. Bovendien zagen wij een paartje Middelste 

Bonte Specht. Wegens het Coronavirus is het in april niet doorgegaan. 

 

Normaal beginnen wij met het zomerseizoen in april of mei, maar vanwege het Coronavirus dit jaar 

pas op 4 juni. 

 

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

Op 4 juni, 25 juni, 30 juli en 27 augustus:  83 soorten. Bijzondere soorten: Moerasbasterdwederik, 

Egelboterbloem, Echt duizendguldenkruid, Holpijp, Moeraskartelblad, Grote kattenstaart, Echte 

koekoeksbloem, Koningsvaren, Moerasspirea, Stijve ogentroost, Gevlekte rietorchis, 

Moeraswespenorchis (nieuw 1 exemplaar, zie foto), Parnassia (zie foto) , Veenpluis, Gewone 

waternavel, Grote wederik, Moeraswolfsklauw, Blauwe zegge, Dwergzegge, Kleine zonnedauw en 

Ronde zonnedauw. 

 

 
 

Moeraswespenorchis 

 

 
 

Parnassia 

 

Rondom en in de vijver De Slagen achter het Medisch Centrum Staphorst: 

2 juli: 81 soorten. Bijzondere soorten: Egelboterbloem, Echte koekoeksbloem, Gevlekte rietorchis, 

Hertshoornweegbree en Grote wederik. 

 

Bermen Oosterweg Staphorst tussen Akkerweg en Polleweg: 



16 juli: 93 soorten. Bijzondere soorten: Dauwnetel, Koningsvaren, Moerasspirea, Grote pimpernel 

(zie foto), Poelruit en Grote wederik. Opvallend dat de afrastering gedeeltelijk tot aan de verharde 

weg was geplaatst (zie foto). 

 

 
 

Grote pimpernel 

 

 
 

Landjepik Oosterweg 

 

Op 22 juli, 6 augustus en 10 september hebben wij kilometerhok 214.522 (Rogat) geïnventariseerd. 

In totaal 215 soorten. Bijzondere soorten: Bosanemoon, Egelboterbloem, Gele ganzenbloem, 

Gevleugeld hertshooi, Kikkerbeet, Korenbloem, Brede lathyrus (zie foto), Moerasspirea, Stijve 

ogentroost, Brede wespenorchis, Pijlkruid, Reuzenbalsemien, Grote wederik. Moerasspirea, 

Hertshoornweegbree, Zandblauwtje, Blauwe zegge en Zilverhaver. 

 



 
 

Brede lathyrus 

 

Op 17 september zijn wij naar het Koolhaarsven en het vak achter de Ganzeplas geweest. De 

bedoeling was het aantal Klokjesgentianen te tellen. Bij het Koolhaarsven telden wij 4 exemplaren 

en in het vak achter de Ganzeplas 33. Het verwijderen van de begroeiing vorig jaar heeft dus wel 

resultaat gehad (zie foto). 

 

 
 

Klokjesgentiaan in vak achter de Ganzeplas 

 

Bijzondere soorten zijn indicatieve, bedreigde en zeer zeldzame soorten.  

 

Het project Wilde Narcis. 

Door het Coronavirus hebben wij niet gekeken hoe de vorig jaar uitgeplante exemplaren het deden. 

 

De verwachting voor 2020/2021 is om op de zelfde voet door te gaan. Corona is echter een zeer 

onzekere factor. Die kan roet in het eten gooien. 

 

Jan Paasman, coördinator 

 


