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Werkgroep Flora Vledder Aa  2015 

 

 

 
Evaluatievergadering 01-12-2014 plantenwerkgroep Drents Friese Wold     
Plaats : SBB kantoor Bosweg 27 b Hoogersmilde 
Aanwezig:  11 (alle) groepsleden, behalve Wilbert Kortman, Wouter de Vlieger en Liesbeth Koel 
(SBB), Ronald Popken (NM Drenthe zuid), Guido Lek (IVN)   
(de complete deelnemerslijst volgt in jan. 2015) 
De notulen zijn gemaakt door Wieb van der Heide en als bijlage toegevoegd. 
 
Opstartbijeenkomst 28-01-2015  in het SBB kantoor Bosweg 27b te Hoogersmilde 
Plaats : SBB kantoor Bosweg 27 b Hoogersmilde, Tijd 09:00 uur 
Aanwezig: Age Kamstra, Anita Koopmans, Bert Veenma, Johannes en Reinskje Schurer, Jan 
Mantel, Mariken Hornman, Wieb en Wiepkje van der Heide, Ronald Popken (NM),  Wouter de 
Vlieger (SBB), Guido Lek (IVN)  
Afwezige groepsleden: Brand Klijnstra, Wilbert Kortman, Margot Schotanus, Maarten Perdeck. 

De notulen zijn gemaakt door Mariken Hornman en als bijlage toegevoegd. 

Woensdag 15 april (extra datum)  
Terrein  : Kale duinen  
Verzamelen : uitkijktoren Kale duinen 
Aanwezig :  
We zijn met flora groep bij Kale duinen/Aekingerbroek 
geweest voor jeneverbes monitoring.  
Het gedeelte wat opgeschoond is hebben we bezocht,  
dus zuidelijk vanaf uitkijktoren(217 - 549).  
De volgende jeneverbesstruiken zijn gevonden in het 
opgeschoonde gedeelte (Amersfoort coördinaten 
gebruikt). 
217103-549282 (60 cm hoog),  217063-549342 (50 cm hoog),  
217057-549107 (30 cm hoog) 
Verder zuidelijk achter het pad bevinden zich nog mooie exemplaren: 
217260-549142 (  40 cm hoog),  217261-549144 (100 cm hoog),  
217263-549145 (120 cm hoog), 217182-549052 (  30 cm hoog) ,  
217189-549049 (  80 cm  hoog), 217173-549061 (115 cm hoog), 
217161-549039 (  85 cm hoog),  217134-549984) 
De coördinaten zijn doorgegeven aan SBB /Wouter de Vlieger.   
 

1 Age Kamstra, Brand Klijnsma, Bert Veenma, Reinskje Schurer, Johannes Schurer, Mariken Hornman, Wiepkje vd 

Heide, Anita Koopman, (Margot Schotanus en Jan Mantel ontbreken op de foto evenals de fotograaf Wieb vd Heide) 

2 Jeneverbes 

3 Aekingerzand 
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Woensdag 22 april   
Terrein :  Bosgebied SBB kantoor Bosweg 27b  
Verzamelen : kantoor SBB  
Coördinaten  :  
Aanwezig : Margot, Anita, Jan, Bert en Mariken. 
Door Wouter zullen een aantal specifieke bosplanten worden 
aangewezen. Samen met  Wouter de Vlieger zijn we tegenover de 
Werkschuur het bos ingegaan.   
Natuurlijk niet alles  van de boslijst gevonden.  
Maar wel de manier van zoeken en kijken. 
Helaas zijn er nogal wat deelnemers die verhinderd waren. 
  
Woensdag 06 mei  
Terrein : bos tussen Wateren en Oude Willem (10) 
Verzamelen : Infobord Wateren.  
Coördinaten : 215.8-546.9 
Aanwezig : Age Kamstra, Anita Koopmans, Johannes Schurer, Jan Mantel, Bert Veenma. 
 
Woensdag 20 mei 
Terrein         : Hertenkamp Wateren (3) 
Verzamelen : Infobord Wateren.  
Coördinaten  : 215.8-546.9 
Aanwezig : Brand Klijnstra, Anita Koopmans, Bert 
Veenma, Johannes en Reinskje Schurer, Jan Mantel, 
Mariken Hornman, Wieb en Wiepkje van der Heide, 
Wouter de Vlieger (SBB), Liesbeth Koel (SBB) Guido 
Lek (IVN)  
 
Grassencursus met Guido Lek, een rolletje plakband, 
potlood of pen meenemen. 
Als bijzonderheid heeft Guido de zeer zeldzame Rosse 
vossestaart uit het water gevist. 
 
Woensdag 3 juni  
Terrein : Martenswal (1) 
Verzamelen : Infobord Wateren.  
Coördinaten  : 215.8-546.  
Aanwezig : Age Kamstra, Brand Klijnstra, Anita 
Koopmans, Bert Veenma, Johannes en Reinskje 
Schurer, Mariken Hornman, Wieb en Wiepkje van der Heide 
 
Woensdag 17 juni  
Terrein           : Drentse Broek (6) 
verzamelen   : Luchtenveld Appelscha 
Coördinaten  : 215.4-546.9.  
Aanwezig : Age Kamstra, Brand Klijnstra, Anita 
Koopmans, Bert Veenma, Johannes en Reinskje 
Schurer, Mariken Hornman, Wieb en Wiepkje van der 
Heide 
 
 
 
  

4 Salomonszegel 

5 Grassencursus 

6 Rosse Vossestaart 

7 Gewone Ereprijs 
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Woensdag 24 juni 
Terrein : Schaopedobbe, IFG gastterrein  
Verzamelen : Kloosterweg 5a info paneel 
jodenkamp 
Coördinaten : 214.5-551.1 Elsloo 
Aanwezig : Age Kamstra, Brand Klijnstra, Anita 
Koopmans, Bert Veenma, Johannes en Reinskje 
Schurer, Mariken Hornman, Wieb en Wiepkje van der 
Heide 
Hier gaan we heen  omdat hier veel (24) rode lijst 
soorten voorkomen zoals: 
liggende vleugeltjesbloem, heidekartelblad, grootste 
locatie valkruid (Arnica) van Friesland, 
grote wolfsklauw, hondsviooltje, kleine tijm, kruipbrem etc. 
Omdat we in de afgesloten periode hierheen gaan, 
gaarne even doorgeven wie er waarschijnlijk 
meegaan, dit in verband met de vergunning.   
 
Woensdag 01 juli  
Terrein : bos tussen Wateren en Oude Willem (10) 
Verzamelen : Infobord Wateren.  
Coördinaten : 215.8-546.9 
Aanwezig : Age Kamstra, Anita Koopmans, 
Johannes Schurer, Jan Mantel, Bert Veenma. 
 
 
Woensdag 15 juli  
Terrein          : Noordkaap, NM gastterrein 
Verzamelen   : eerste kruiswijk Ravenswoud 
coördinaten   : 222.0-553.6 
Aanwezig : Wiep, Wiepkje, Jan, Bert, Brand, 
Anita, Johannes, Reinskje en Guido 
Deze keer gaat het om het opfrissen van onze 
grassen kennis met medewerking van Guido Lek. 
Helaas regende het de hele 2 uren. We hebben toch 
wel veel grassen gevonden en Guido was mee om te 
controleren of we het certificaat van de grassencursus 
mochten behouden.   
Omdat alles erg nat was zijn we langs de randen van het terrein  geweest. 
Grassen die op lijst aangestreept zijn waren : 
veldbeemdgras en ruw beemdgras, zachte dravik, 
fioringras, hennagras, kropaar, kweek, liesgras, 
mannagras, engels raaigras, italiaans raaigras, 
gewoon reukgras, rietgras, bochtige smele, straatgras, 
gewoon struisgras, hoog struisgras, timotheegras, 
geknikte vossestaart, grote vossestaart, gestreepte 
witbol, gladde witbol, rietzwenkgras, roodzwenkgras. 
Totaal 24 grassoorten is toch best een goede score in 
de regen. 
 
 
Woensdag 23 juli  
Terrein        : Vloeiweide (2)  Wapserveld  (laarzen!) 
verzamelen  : verzamelen  : Huenderweg einde fietspad vanaf Wateren  
coördinaten  : 214.7 - 546.8  
 

8 Valkruid met Distelvlinder 

9 Ronde zonnedauw 

11 Grote wederik 

10 Rood zwenkgras 
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Woensdag 29 juli 
Terrein           : Drentse Broek (6) 
verzamelen   : Luchtenveld Appelscha 
Coördinaten  : 215.4-546.9. 
We hebben besloten de inventarisatie voor vanmiddag 
af te lasten.  Er wordt, volgens buitenradar, zoveel 
regen hier in Wateren verwacht dat zelfs onze 
waterdichte laarzen van bovenaf vol zouden lopen. 
Ons voorstel is om volgende week woensdagmiddag 5 
augustus de Drentse Broek te inventariseren. 
 
 
Woensdag 5 augustus  
terrein           : Drentse Broek (6) 
verzamelen   : Luchtenveld Appelscha 
Coördinaten  : 215.4-546.9.   
Aanwezig : Age, Wieb en Wiepkje, Anita, Jan 
Mantel en Mariken. 
Reinskje had een ongelukje gehad en daarom was zij 
en ook Johan niet mee.   
De groep wenst haar veel sterkte. 
We hebben veel Grote Wolfsklauw gezocht en 
gevonden. We wisten van 2 jaar geleden dat het hier 
ergens moest staan. Deze zijn door Age veelvuldig op 
foto vastgelegd. Hier is op het zandpad ook een grote 
hoeveelheid Liggend Hertshooi aangetroffen.  
 
Woensdag 12 augustus 
terrein  : bos tussen Wateren en Oude Willem (10) 
Verzamelen : Infobord Wateren.  
Coördinaten  : 215.8-546. 
Aanwezig :  Age, Jan, Wieb, Wiepkje, Anita, 
Margot, Reinskje en Johannes 
 
 
Woensdag 26 augustus 
Terrein : bos tussen Wateren en Oude Willem (10) 
Verzamelen : Infobord Wateren.  
Coördinaten : 215.8-546.9 
Aanwezig : Mariken Hornman, Anita Koopmans, 
Johannes - Reinskje Schurer, Jan Mantel. 
 
Woensdag 9 september. 
Terrein   : Drentse Broek Zuid (6)   
Verzamelen : Infobord Wateren.  
Coördinaten  : 215.8-546. 
Aanwezig :  Jan, Wieb, Wiepkje, Anita, Johannes 
en Reinskje.  
We waren met 6 deelnemers bij zuidkant van Vledder 
Aa (Drentse Broek) 
Het was nog een leuk nat terreintje met nog aardige 
vondsten als: egelboterbloem, veldrus, moerasviooltje, 
tandjesgras, veenpluis, moeraswolfsklauw, blauwe zegge, veel ronde en kleine zonnedauw en 
dophei en struikhei. 

  
 

12 Grondster 

13 Grote Wolfsklauw 

14 Liggend Hertshooi 

15 Struikheide 
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Woensdag 23 september  
Terrein : Martenswal (1) 
Verzamelen : Infobord Wateren.  
Coördinaten  : 215.8-546. 
De bijeenkomst is afgelast wegens de vele 
afmeldingen. 
 
  
Barbecue. 
De barbecue ging dit jaar niet door wegens te weinig 
deelname op de voorgestelde data. 
Na overleg hebben we besloten na 23 september niet weer de wei in te gaan. 

De komende tijd zullen de verzamelde inventarisatiegegevens worden verwerkt tot een verslag 

en de lijsten voor NM en SBB.  

De foto's 19a en 20a zijn van Age Kamstra, de overige van Wieb vd Heide. 

De groep van 12 vanuit de voorjaarsvergadering bestond uit : Age Kamstra, Brand Klijnstra 
(GPS1), Jan Mantel, Anita Koopmans, Mariken Hornman (GPS2), Wilbert Kortman, Bert 
Veenma, Johannes Schurer (coördinator) en Wieb van der Heide (Data, verslag en fotografie).  
Halverwege het seizoen heeft Brand (GPS1) zich moeten afmelden wegens gezondheids-
klachten. Maarten Perdeck heeft zich definitief afgemeld en Wilbert Kortman is niet mee 
geweest. Door de vele afmeldingen is het seizoen enigszins rommelig verlopen. 
De groep is in wisselde samenstelling 12 keer in het veld geweest , 1 x startbijeenkomst en  
1x evaluatie - bowling op 20 november ter afsluiting. 
De grassencursus van Guido Lek was een gezellig hoogtepunt en daar hebben we dan ook 
veel van opgestoken. 
Het bezoek aan de Schaopedobbe was om te smullen van de rode lijst soorten.  
De meesten van onze groep hadden nog nooit zoveel Valkruid bij elkaar gezien. 
 
Na correctie en aanvulling zijn er 147 punten (40 verschillende soorten) ingevoerd met een 
GPS locatie en als Excel file ter beschikking gesteld van de opdrachtgevers.  
De omrekening van de coördinaten lat. en lon. is gedaan met Excel macro CMConvertor v1.1 
Met het programma MapSource is in combinatie met GoogleEarth de route zichtbaar te maken 
op een zeer recente plattegrond.  
In beide GPS-en is in 2014 een recente, meer gedetailleerde, kaart "OSM generic routable" 
ingeladen. 
 
Door NM en SBB zijn 32 doelsoorten en 31 aandachtsoorten aangewezen, waarvan 8 in beide 

lijsten voorkomen. Van de totaal 55 soorten zijn 30 niet aangetroffen. Wellicht is een klein 

aantal hiervan aan de aandacht ontsnapt, maar we zijn vooral in terreinen geweest waar deze 

ook niet konden verwachten. 

Van SBB is nog een lijst met 36 SNL soorten gekregen die vooral in een bosomgeving 

voorkomen. Van deze lijst zijn er maar liefst 33 niet aangetroffen maar hier is ook niet specifiek 

naar gezocht. 

  

16 Mannetjesereprijs 

18 Jacobskruiskruid met Bruine vuurvlinder 17 Levendbarende hagedis 
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Door Johannes Schurer zijn Floron streeplijsten ingevuld en opgestuurd . 

datum hok hok deeln Soort Tijd/hr. Veldnr RL Aand Veldnaam data 

6-5-2015 216 546 5 113 6 10 
 

8 Bos Wateren 1-07, 26-08 

17-5-2015 216 548 8 55 4 7 7 4 Drentse Broek Noord  29-07 

3-6-2015 215 546 9 87 3 1 
 

6 Hertenkamp Martenswal 
 9-9-2015 215 548 6 79 2 6 

 

10 Drentse Broek Wateren 2-7, 30-7 

RL = Rode lijst     Aand = Aandachtsoort 

Door het gebruik van verschillende streeplijsten is vergelijk, ook met vorig jaar niet goed 

mogelijk. 

Gemiddeld zijn er door ruim 7 vrijwilligers van de groep 83 soorten gevonden per bezoek. 

De Drentse Broek (incl. Wateren) is hierbij het meest bezocht. 

Bijlagen: 

 Excel lijst met vondsten en coördinaten 

 

Van Wouter (SBB) is onderstaand lijstje ontvangen met een planning voor de betreffende 
gebieden. De nummering verwijst naar het eveneens beschikbaar gestelde kaartmateriaal. 
De nummering is aangegeven door SBB en veel globaler dan in het verslag van vorig jaar. 
 
Gebied  nummer jaar 
Hertenkamp Martenswal 1 2015 
Drentse broek Wateren 6 2015 
Bosweg bos 10 2015 
Vloeiweide 2 2016 
Drentse broek noord 7 2016 
Hertenkamp oost brongebied zoerland 3 2017 
Oude Willem 9 2017 
Brongebied zoerland monument 4 2018 
Vledder Aa middenloop 5 2018 
Aekingerbroek 8 2019 

 

  

22 Egelboterbloemen 21 Egelboterbloem 

20a Grote Wolfsklauw 19a Grote Wolfsklauw 
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Lijst met doel en aandachtsoorten NM / SBB  2014 

D = doelsoort  A = Aandachtsoort niet x = (nog) niet gevonden 

nr. D-A niet Ned. Naam nr. D-A niet Ned. Naam 
1 D 

 
Ondergedoken moerasscherm 33 A 

 
Dopheide 

2 D x Moerashertshooi 34 A 
 

Kraaiheide 

3 D 
 

Grondster 35 A x Buntgras 
4 D x Oeverkruid 36 A x Drijvende egelskop 

5 D x Pilvaren 37 A 
 

Borstelgras 
6 D-A 

 
Geelgroene zegge 38 A x Liggende vleugeltjesbloem 

7 D-A 
 

Blauwe zegge 39 A 
 

Jeneverbes 
8 D-A 

 
Waterviolier 40 A x Welriekende nachtorchis 

9 D x Duizendknoopfonteinkruid 41 A x Gewone dotterbloem 

10 D-A x Holpijp 42 A x Scherpe zegge 

11 D x Bleekgele droogbloem 43 A x Noordse zegge 
12 D x Borstelbies 44 A 

 
Grote ratelaar 

13 D x Vlottende bies 45 A x Rietorchis 
14 D x Naaldwaterbies 46 A x Wateraardbei 
15 D 

 
Kleine zonnedauw 47 A x Blauwe knoop 

16 D 
 

Ronde zonnedauw 48 A x Poelruit 
17 D-A 

 
Snavelzegge 49 A x Draadzegge 

18 D-A 
 

Moerasviooltje 50 A x Waterkruiskruid 
19 D 

 
Sterzegge 51 A 

 
Ruwe smele 

20 D-A 
 

Biezeknoppen 52 A 
 

Echte koekoeksbloem 

21 D x Gewone waterbies 53 A x Gevlekte orchis 
22 D x Veenbies 54 A 

 
Veldrus 

23 D-A 
 

Veenpluis 55 A x Dwergvlas 
24 D 

 
Veelstengelige waterbies 

    25 D 
 

Moeraswolfsklauw 
    26 D 

 
Bruine snavelbies 

    27 D 
 

Stekelbrem 
    28 D x Kruipbrem 
    29 D x Klein warkruid 
    30 D 

 
Struikheide 

    31 D x Drijvende waterweegbree 
    32 D 

 
Klokjesgentiaan 

     

  

23 Moerassprinkhaan 
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Lijst met SNL (Subsidie Natuur en Landschap)   soorten SBB  2015  (voornamelijk bosplanten) 

niet x = (nog) niet gevonden 

Nr. Nederlandse naam Wetenschappelijke naam niet 
aangetroffen 

1 Bochtige klaver Trifolium medium x 

2 Bosanemoon Anemone nemorosa x 

3 Brede wespenorchis Epipactis helleborine x 

4 Dalkruid Maianthemum bifolium  

5 Dennenorchis Goodyera repens x 

6 Dennenwolfsklauw Lycopolium selago x 

7 Dubbelloof Blechnum spicant x 

8 Duitse brem Genista germanica x 

9 Echte guldenroede Solidago virgaurea x 

10 Fraai hertshooi Hypericum pulchrum x 

11 Gebogen driehoeksvaren Gymnocarpium dryopteris x 

12 Geschubte mannetjesvaren Dryopteris affinis x 

13 Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum x 

14 Grote veldbies Luzula sylvatica x 

15 Hengel Melampyrum pratense x 

16 Klein wintergroen Pyrola minor x 

17 Kleine keverorchis Neottia cordata x 

18 Koningsvaren Osmunda regalis  

19 Kranssalomonszegel Polygonatum verticillatum x 

20 Lelietje van dalen Convallaria majelis  

21 Linnaeusklokje Linnaea borealis x 

22 Mispel Mespilus germanica x 

23 Ruige veldbies Lusila pilosa x 

24 Schaduwkruiskruid Senecio nemorensis x 

25 Steenbraam Rubus saxatilis x 

26 Stekende wolfsklauw Lycopodium annotinum x 

27 Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris x 

28 Stippelvaren Oreopteris limbosperma x 

29 Stofzaad Monotropa hypopitys x 

30 Valse salie Teucrium scorodonia x 

31 Valse zandzegge Carex reichenbachii x 

32 Wilde narcis s.s. Narcissus pseudonarcissus x 

33 Witte klaverzuring Oxalis acetosella x 

34 Witte veldbies Luzula luziloides x 

35 Zevenster Trientalis europaea x 

36 Zweedse kornoelje Cornus suecica x 
 

  

25 Koningsvaren 
24 Koningsvaren 
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Notulen evaluatievergadering 01-12-2014 
1. opening 14:00 uur 
Johannes opent deze extra bijeenkomst en stelt vast dat deze in een behoeft voorziet.  
Contact onder elkaar en met de opdrachtgevers wordt als zeer waardevol gezien. 
Maarten en Alida hebben afgelopen jaar niets meer van zich laten horen en er wordt aangenomen dat ze 
de groep hebben verlaten. Henk Galema is overleden, maar heeft 4 jaar deel uitgemaakt van de groep. 
Als nieuwe leden hebben de dames Reinskje Schurer, Wiepkje vd Heide en Margot Schotanus zich 
gemeld. 
We missen nog Maarten Perdeck die op 1 dec. met pensioen is gegaan. Zijn nieuwe contactgegevens 
worden doorgegeven door Wouter. 
 
2. vaststellen agenda 
Er worden geen wijzigingen aangebracht. Wieb vd Heide zal een verslag maken. 
 
3. evaluatie waarnemingen 2014 
Wouter en Ronald willen echt wel een keer mee, maar door drukke werkzaamheden dienen de heren 
tevoren ingepland te worden. Ook wordt Wouter graag uitgenodigd om de locatie van een bijzondere 
vondst te bevestigen. De zelfstandigheid van de groep wordt overigens zeer op prijs gesteld. 
Liesbeth is de nieuwe coördinator (o.a. vrijwilligers) bij het Drents Friese Wold en zorgt derhalve o.a. voor 
de vergunningen. 
 
De gevonden soorten zijn belangrijk voor de subsidie van SNL (Subsidie Natuur Landschap) en Life. Voor 
het beheer is de lijst te kort. Hiervoor is een langere lijst beschikbaar met vooral meer grassen en 
zeggen. 
Voor 2015 zal door Wouter een uitvoerige lijst worden gemaakt met een duidelijke indeling naar doel- 
aandacht en SNL soorten.  
De provincie betaalt de organisatie op basis van de gevonden soorten o.a. vlinders, sprinkhanen, flora, 
maar ook grondsoort en habitattypen. SBB en NM zijn nu gecertificeerd en hun opgaven hoeven niet 
meer altijd gecontroleerd te worden. 
Zijn er ook doel- en aandachtgebieden? Jazeker, bos is volgens Wouter een focus van SBB en wil dit wel 
toevoegen aan onze lijst met gebieden. Vooral in het voorjaar een bezoek inplannen. 
 
De (gele) nummering in het jaarverslag kan volgend seizoen ook weer toegepast worden. SBB en NM 
heeft hier geen passend antwoord op, behoudens de regio benamingen. Vaknummers zijn veel te 
gedetailleerd en aan variatie onderhevig. Nieuwe gebieden krijgen een naasthoger (geel) nummer. 
 
De deelnemers vonden het afgelopen jaar zeer geslaagd, vooral de prettige en open sfeer werden 
genoemd. 
 
4. jaarverslag 2014 
Voor het jaarverslag kreeg Wieb verschillende complimenten. 
Het is alleen in .pdf digitaal verspreid zodat ieder zijn eigen afdruk kon maken. Hoe verder?? 
- wellicht een uittreksel als afdruk deponeren in het bezoekerscentrum? (door wie?) 
- versturen naar de "bladwijzer"? (door wie?) 
IVN Ooststellingwerf heeft Jan Mantel gevraagd om een lezing of excursie te verzorgen over/in dit 
gebied. 
Wellicht een expositie met de mooiste foto's in de Tip in Diever? 
De foto's die Wieb gemaakt heeft zijn vooral voor eigen gebruik. Bewijslast (met GPS) is meestal niet 
voldoende. 
 
5. invoermethode GPS doel- en rode lijst soorten. 
De soortenlijst met coördinaten in Excel die door Wieb is gestuurd naar SBB en NM is goed bruikbaar. Dit 
voor volgend seizoen handhaven. Zonder vooraf de wensen en eisen te weten is dit toch wel een fraaie 
toevalstreffer. Toch wordt een eisenlijst(je) door Wieb op hoge prijs gesteld. 
Door NM wordt de App  iOBS aanbevolen voor inventarisatie. SBB houdt het vooral op (handmatig) GPS 
locaties in Excel spreadsheets. Wellicht dat over enige jaren een standaard boven komt drijven. 
 
6. Floron lijsten  
De floron lijsten zijn door Johannes aan Floron Friesland (Harry Waltje) ter beschikking gesteld nadat 
enkele kentallen door Wieb in het jaarverslag overgenomen. SBB en NM doen niets met dit soort lijsten. 
 
7. coördinator 2015 
Johannes is afgelopen jaar coördinator geweest en stelt dit nu ter discussie. Men is unaniem van mening 
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dat niemand het beter had kunnen doen en dus is de voorkeur dat dit zo blijft. Dit geldt ook voor het 
jaarverslag en de dataverwerking. 
Age is ca. 10 jaar geleden met deze groep gestart en vervolgens hebben Maarten en Alida het tot vorig 
jaar overgenomen. 
 
8. (km)vergoedingen 
Guido legt uit dat IVN nu alle coördinatie verzorgt voor alle 20 Nationale Parken in Nederland. Hij is naar 
deze bijeenkomst afgevaardigd door het hoofd Nico Driessen. Alle kosten (BBQ en km vergoedingen) 
dienen dus (liefst per mail) worden ingediend bij IVN t.a.v. Guido Lek. SBB en NM zijn als 
terreinbeheerders alleen faciliterend. 
 
SBB stelt dat ieder die op de vrijwilligerslijst staat automatisch verzekerd is. Deze lijst dient uitgebreid te 
worden met de nieuwe deelnemers en vereist ook een extra aantal velden. Liesbeth stuurt de eisen naar 
Wieb en deze zal alle gegevens van de deelnemers verzamelen en t.z.t. als complete lijst terugsturen. 
Een animerende discussie ontstaat nu over herkenbare kleding in het veld. (SBB, NM of zelf Drents 
Landschap? of liever half om half?) Volgens Guido is dit een kwestie van geld. Hij zal de mogelijkheden 
onderzoeken. Vele van de deelnemers hebben geheel geen kleding, petjes en/of hangers ontvangen. 
 
9. wat verder ter tafel komt. 
De eindejaar bijeenkomst van SBB (19 dec.) is alleen voor vrijwilligers van het buitencentrum. Voor 
volgend jaar wordt onderzocht of er ook iets voor alle vrijwilligers kan komen. Guido vraagt of er alsnog 
een bijeenkomst voor deze groep moet worden geregeld? (onduidelijk of hier iets over is besloten) 
 
De invoer met GPS is zo bewerkelijk dat het contact met de groep en het terrein verloren dreigt te gaan. 
Wellicht terug naar het notitieboekje? of de GPS delen met meer groepsleden? 
 
Een cursus(je) grassen en zeggen door Guido wordt bijzonder op prijs gesteld. 
Dit voor 2015 organiseren en toegesneden op door ons te bezoeken terreinen. (Cursus in het veld) 
 
De afstemming met andere onderzoekers moet worden geregeld.  
(v.b. veldleeuwerik onderzoek in Drentsche broek) 
 
Voorjaarsbijeenkomst  28 januari 2015  09.00 uur SBB kantoor Bosweg 27b. Hoogersmilde. 
 
10. sluiting.  16:20 uur 
 
Actielijst: 
Wouter  uitgebreide lijst (gescheiden) met doel- aandacht en SNL soorten maart 2015 
   eisen Excel soortenlijst       maart 2015 
  doel- en aandachtgebieden voor 2015     maart 2015 
  contactgegevens Maarten Perdeck     dec. 2014 
Ronald  idem als voor Wouter? of beide stemmen dat onder elkaar af 
  NM vergunning(en)       jan. 2015 
 
Liesbeth SBB eisen kolommen Excel vrijwilligerslijst     dec. 2015 
  SBB vergunning(en)       jan 2015 
 
Johannes agenda en planning voor 2015      jan. 2015 
 
Wieb  complete vrijwilligerslijst      jan. 2015 
  inlezen GPS1 en 2 en conversie naar bruikbare spreadsheets  okt. 2015 
  jaarverslag 2015       okt. 2015 
 
Brand  invoer in GPS1 eventueel overdacht naar een vervanger 
Mariken invoer in GPS2 eventueel overdacht naar een vervanger 
 
Notulist  vacant 
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Notulen startbijeenkomst plantenwerkgroep inventarisatie en monitoring NP-DFW 
. 

Aanwezig: Age Kamstra, Anita Koopmans, Bert Veenma, Johannes en Reinskje Schurer, Jan Mantel, 
Mariken Hornman, Wieb en Wiepkje van der Heide, Ronald Popken (NM),  Wouter de Vlieger (SBB), 
Guido Lek (IVN)  
Afwezige groepsleden: Brand Klijnstra, Wilbert Kortman, Margot Schotanus, Maarten    Perdeck 
Notulist:  Mariken Hornman 
 
Datum                  : wo 28-01-2015 Aanvangstijd       : 09.00 uur 
Plaats                    : kantoor SBB Bosweg 27b Hoogersmilde 
  
1. Opening 
2. vaststelling agenda 
3. verslag evaluatie vergadering d.d. 01-12-2014 wordt doorgenomen: 
- Bosgebied: N.a.v. vraag Wouter gaan we dit jaar ook een bosgebied inventariseren. Omdat het 
lichamelijk zwaarder is en relatief weinig vondsten is het en trial. Een lijst met SNL-soorten voor 
bosgebied is door  Wouter uitgedeeld. 
   We gaan een middag met Wouter het bos in om beeld te krijgen van soorten.  
 (Zie voor datum eind verslag) 
- Het jaarverslag is zichtbaar op de website van NP-DFW + komt in de ‘Bladwijzer’. 
- Het idee is om wellicht een presentatie/lezing met foto’s van Wieb over wat we doen als werkgroep   te 
houden op het Buitencentrum Terwisscha. 

Mariken neemt hierover contact op met Joke van der Lei. 
Guido: “als datum en titel bekend, dit melden bij Nico Driessen dan zal hij voor krantenartikeltje en 
tekst op de website zorgen.” 

- Registratie:   
We hebben 2 GPS-en 3 mensen die hiermee in het veld om kunnen gaan (Brand, Bert en Mariken).  
Wieb leest de GPS-en uit en plaatst de gegevens in een Excel-bestand welke gestuurd wordt naar 
Wouter en Ronald. 
Ook heeft Waarneming.nl voor op de mobiel een app. voor registratie in het veld ontwikkeld. (Zie 
obsmapp.org)   Zowel SBB als NM kan hier dit jaar nog niets mee.  Een aantal (Bert, Wieb en Mariken) 
hebben de app. op hun mobiel voor het geval er geen GPS aanwezig is. 
Johannes houdt de streeplijsten van Floron bij in het veld. 
- Coördinatorschap:  Wellicht vanaf volgend jaar per toerbeurt?? 
- Financieel:  
 km-vergoeding:  Wouter wil vanuit SBB deze niet vergoeden. Wij werken niet alleen voor SBB maar in 
hele NP. 
        Guido gaat hierover in overleg met Nico Driessen, als vertegenwoordiger NP 

Wouter wil wel een bijdrage geven voor een  jaarlijkse barbecue-afsluiting. 
- Grassen en Zegges.    
   Wouter en Guido gaan ons een middag-cursus in het veld geven. Zie voor datum eind verslag. 
- Maarten Perdeck: Het is onduidelijk of hij, nu hij met pensioen is, nog mee wil doen. 
 Johannes neemt contact met hem op. 
 
4. mededelingen 
- Alida en Maarten: Johannes heeft afgelopen week hun nog een mail gestuurd. Hebben niets laten 
horen. We gaan er vanuit dat ze niet meer mee willen doen. 
- Uitbreiding groep?   Welkom!  
   Johan weet nog 2 mensen die geïnteresseerd zijn. 
 
 
5. te onderzoeken terreinen in 2015 (Wouter, Ronald) 
We krijgen nog de lijst met terreinen, gebaseerd op de kaarten en dezelfde nummering van vorig jaar. Als 
er een bosgebiedje bij komt zal er een andere gebied dit jaar moeten afvallen. ( Wouter vraagt zich af of 
hij de kaarten van vorig nog wel heeft.) 
Ook de soortenlijst zal up to date gemaakt worden door Wouter en Ronald. 

Wouter en Ronald sturen terreinenlijst + doel- en aandachtssoortenlijst. 
Johannes stuurt de kaarten van vorig jaar naar Wouter en Ronald. 

 
6. Vergunningen 
- Deelnemerslijst:  Wieb heeft de deelnemerslijst voor de vergunningen doorgestuurd (zonder BSN !) naar 
Liesbeth Koel van SBB. 
Ronald wil deze ook graag. 

Wouter mailt deelnemerslijst naar Ronald. 
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7. eventuele scholenprogramma's  (Guido, Nico) 
Er zijn voor dit jaar nog geen scholen ingepland.  Ons verzoek is om eerder de vraag om medewerking bij 
ons neer te leggen. 
Ronald wil graag gemeld krijgen als er met een school een veld van Natuurmonumenten in wordt gegaan. 
 
8. budget en km. vergoedingen (Liesbeth) 
km-vergoeding:  Wouter wil vanuit SBB deze niet vergoeden. Wij werken niet alleen voor SBB maar in het 
hele NP. 
        Guido gaat hierover in overleg met Nico Driessen, als vertegenwoordiger NP 

Wouter wil wel een bijdrage geven voor een  jaarlijkse barbecue afsluiting. 
 
Planning 2015 
 

 We starten dit seizoen op woensdag 22 april om 13.30 uur. Daarna om de 2 weken. 
Johannes stuurt nog de data rond gekoppeld aan een terrein. 

 

 Woensdag 6 mei 13.30 uur.  Verzamelen bij SBB kantoor, Bosweg 27 b Hoogersmilde. 
Het bos in met Wouter om beeld te krijgen van de verschillende soorten. 
 

 Woensdag 20 mei 13.30 uur.  Verzamelen bij het paneel in Wateren (‘Hertenkamp’) . 
Grassen en zegges met Wouter en Guido. 
 

 Woensdag 27 januari 2016 9.00 uur.   Plaats : SBB kantoor, Bosweg 27 b Hoogersmilde. 
Startbijeenkomst 2016. 

 
 
                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
                                                 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 

Gebied  nummer jaar 
Hertenkamp Martenswal 1 2015 
Vloeiweide 2 2016 
Hertenkamp oost brongebied zoerland 3 2017 
brongebied zoerland monument 4 2018 
Vledder Aa middenloop 5 2018 
Drentse broek Wateren 6 2015 
Drentse broek noord 7 2016 
Aekingerbroek 8 2019  
Oude Willem 9 2017 
Bosweg bos 10 2015 
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Overzichtskaart van het gebied 
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