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Bij mooi, droog weer verzamelen we op de Almelosestraat (N 471) in de zuidwesthoek van 
het hok. Het betreft een gebied met ongeveer de helft bos en de andere helft bouwland, 
met drie boerderijen en betrekkelijk weinig infrastructuur. Het bos wordt in het noorden 
doorsneden door de Twickelervaart. 
Recent waren er slechts 92 soorten bekend. Voor 2005 echter waren er 192 soorten 
waargenomen, waaronder Slofhak (Anthoxanthum aristatum), Grondster (Illecebrum 
verticillatum), Gagel (Myrica gale), Fijne waterranonkel (Ranunculus aquatilis), die we echter 
niet hebben teruggevonden. Maar tal van andere, ook leuke soorten, gelukkig wel, getuige 
het uiteindelijke resultaat van ca. 290 soorten. 
In het bosgedeelte bij de Twickelervaart de indicatoren van oud bos Gele dovenetel 
(Lamiastrum galeobdolon), Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum), 
Bosanemoon (Anemone nemorosa), Dalkruid (Maianthemum bifolium), Bloedzuring (Rumex 
sanguineus), Koningsvaren (Osmunda regalis), Dubbelloof (Blechnum spicant) en Haagbeuk 
(Carpinus betulus).  
Langs de zandpaden en de weg zagen we onder meer Tandjesgras (Danthonia decumbens), 
Klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis), Rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea), Dicht 
havikskruid (Hieracium vulgatum), Mannetjeserepijs (Veronica officinalis) en Adderwortel 
(Persicaria bistorta).1 
In en aan de Twickelervaart o.m. Grote watereppe (Sium latifolium), Melkeppe (Peucedanum 
palustre), Groot springzaad (Impatiens noli-tangere) en op ruime schaal verwilderd 
Okkernoot (Juglans regia). In een afgelegen grasland stond bij een drinkpoel  Stekelbrem 
(Genista anglica). 
Niet onvermeld mag blijven dat een atletische deelnemer de Twickelervaart trotseerde door 
via een omgevallen eik de overkant te bereiken om van daaruit een aantal mooie soorten te 
telegraferen. Dit alles ten oosten van de Almelosestraat. 
Het tweede deel van de excursie, inclusief lunchpauze, speelde zich af langs de zandpaden 
ten westen van die straat, zodat het overgrote deel van het hok  bestreken is. 

                                                           
1 Ook heeft Andries tijdens een na-excursie hier Knolglanshaver (Arrhenatherum elatius 
subsp. bulbosum) genoteerd. Omdat het verzamelde materiaal nog niet nader is bestudeerd 
en de soort uit Twente niet bekend is, geldt dit voorlopig als een onzekere waarneming. 
(Pieter Stolwijk) 
 


