14-04-2018 Floristische Werkgroep Twente: Schipbeek – Lankheet
(Pieter Stolwijk)
Deelnemers: Wytze Boersma, Ruud Kuipers, Igor Mavridis, Harvey Pearson, Helena Post,
Harm Schepers, Jo Schunselaar, Pieter Stolwijk, René de Wilde, Otto Zijlstra.
Met bewolkt, maar droog weer en 18C hebben we twee km-hokken bezocht:
Groothuizerbrug (243-461) en Assinkbrug (244-461), beide in het verleden meermaals
bekeken.
Het was weer paardenbloementijd; dus Otto liet ons Taraxacum margomitis zien, bijna in
bloei, en een taxon uit de groep van de Haakpaardenbloemen (Hamata), met min of meer
recht afstaande omwindselbladen.
De voorjaarsbloeiers waren vooral langs de provinciale weg (oude N18) en aan de
Assinkweg te vinden: Bosanemoon (Anemone nemorosa), Bleeksporig bosviooltje (Viola
riviniana) en Bosaardbei (Fragaria vesca). Aan de Schipbeek zagen we Watertorkruid
(Oenanthe aquatica), Kleine watereppe (Berula erecta), Gele waterkers (Rorippa amphibia).
Aan bosgreppels stond veelvuldig Dubbelloof (Blechnum spicant).
Nieuw in 243-461: Geel nagelkruid (Geum urbanum) en de woekeraar Reuzenbalsemien
(Impatiens glandulifera). Nieuw in 244-461: Muskuskruid (Adoxa moschatellina)1 , Groot
heksenkruid (Circaea lutetiana), Ruw smele (Deschampsia cespitosa), Geel nagelkruid,
Bosgierstgras (Milium effusum), Bosandoorn (Stachys sylvatica), Grote muur (Stellaria
holostea), Mannetjesereprijs (Veronica officinalis). Wilde gagel (Myrica gale) was er voor het
laatst gezien in 1978!
Buiten deze twee hokken nog nieuw: Geel nagelkruid in 245-461 en Kraailook (Allium
vineale) in 245-460.
Na geduldig zoeken, net buiten ons hok, kon Jo ons Klein wintergroen (Pyrola minor) laten
zien (245-460), daar vorig jaar door hem gevonden.
Aantallen: Van 243-461 (Groothuizenbrug) waren er (1977-2017) 319 soorten bekend; van
244-461 (Assinkbrug) waren er (1977-2017) 304 soorten bekend. Tijdens de excursie zijn er
in 243-461 163 soorten en in 244-461 189 soorten gestreept.
Volgens Pieters stappenteller hebben we 8 km afgelegd.
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Igor wees ons erop dat de klemtoon op de A moest liggen, dat in betekenis vergelijkbaar is met het
Nederlandse voorvoegsel on-. Het Griekse 'doxein' betekent 'vereren'. Samen dus te vertalen als:
"onaanzienlijk".

