8-9-2018 Floristische Werkgroep Twente: Klaaserve
(Pieter Stolwijk)
Deelnemers: Ruud Kuipers, Jan Meutstege, Andries van Renssen, Marti Rijken, Pieter
Stolwijk, René de Wilde, Harry Wolbers, Otto Zijlstra.
Op de ontmoetingsplaats aan de weg, mochten we een nieuwe deelnemer begroeten, met
wie al wel mailcontact was geweest: Marti Rijken. Marti heeft gewerkt bij de milieudienst
van de Provincie Gelderland en woont sinds kort in Delden.
Besloten werd om de Regge en aangrenzende watergangen in de km-hokken 237-476
(Klaaserve) en 238-476 (Rikkerinksweg) te verkennen. Met name de Regge was op de schop
gegaan, wat kansen bood voor een pioniervegetatie. In die verwachting werden we niet
teleurgesteld.
Aan en in het water vonden we in 237-476 Kleine watereppe (Berula erecta), Zwanenbloem
(Butomus umbellatus), Oeverzegge (Carex riparia), Grof hoornblad (Ceratophyllum
demersum), Waterviolier (Hottonia palustris), Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae),
Gevleugeld hertshooi (Hypericum tetrapterum), Mattenbies (Schoenoplectus lacustris),
Bosbies (Scirpus sylvaticus), Grote watereppe (Sium latifolium), Kleine egelskop (Sparganium
emersum) en Grote egelskop (S. erectum).
In 238-476 zagen we ook nog Driedelig tandzaad (Bidens tripartita), vroeger algemeen maar
tegenwoordig vaak vervangen door Zwart tandzaad (Bidens frondosa), Bruin cypergras
(Cyperus fuscus), onlangs in deze omgeving gevonden en in Twente heel bijzonder, Lidsteng
(Hippuris vulgaris), ook uit deze buurt bekend, Borstelbies (Isolepis setacea), Waterzuring
(Rumex hydrolapathum) en Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia).
In een jagersbosje (237-476) stond veel Reuzenzwenkgras (Festuca gigantea), voor dit deel
van Twente bijzonder.
Bermen, akkerranden en ruderale plekken leverden nog wat minder algemene planten op:
Doornappel (Datura stramonium), Groot nagelkruid (Geum macrophyllum), Okkernoot
(Juglans regia) die steeds vaker wordt gezien, Amerikaanse kruidkers (Lepidium virginicum),
algemeen in stedelijk gebied maar nog weinig gezien in het buitengebied, Oostenrijkse kers
(Rorippa austriaca), in West-Twente vaker gevonden, Witte krodde (Thlaspi arvense) en
Inkarnaatklaver (Trifolium incarnatum).
De meest opmerkelijke vondst was die van Panicum barbipulvinatum - nog geen
Nederlandse naam -, in beide km-hokken gezien aan maisakkers. De soort lijkt veel op
Draadgierst (Panicum capillare). Otto liet ons de verschillen zien. (Zie verder
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=607446.) Oude opgaven
van Draadgierst kunnen dus ook P. barbipulvinatum betreffen.
Met een waarneming van Zuid-Afrikaanse gierst (Panicum schinzii) sloten we deze geslaagde
excursie af.
In km-hok Klaaserve noteerden we 215 soorten; in km-hok Rikkerinksweg 159 soorten.

