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Verslag excursie Koerdam op 13 juli 2019 FWT - FLORON Twente 
(Andries van Renssen) 
 
10 deelnemers: Wytze Boersma, Theo de Kogel (namens de provincie Overijssel betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van het Deldenerbroek) , Ruud Kuiper, Harvey Pierson, Andries 
van Renssen (coördinatie), Marti Rijken, Harry Scheper, Jo Schunselaar, Ben van Veenen, 
Otto Zijlstra. 
 
Aanvankelijk was ons oog gevallen op kilometerhok 238-475 (Zomerweg) nabij Deldener-
broek, maar na enig overleg begaven we ons naar 238-477 (Koerdam), 2 kilometer naar het 
noorden, omdat dat, dankzij de Regge, veelbelovender was. We gingen naar huis met 231 
soorten.  
Daaronder acht zeggesoorten met als meest opvallende Dwergzegge (Carex oederi subsp. 
oederi), Geelgroene zegge (C. oederi subsp. oedocarpa), Blauwe zegge (C. panicea), Scherpe 
zegge (C. acuta), Oeverzegge (C. riparia) en Blaaszegge (C. vesicaria). 
In een zijarm van de Regge zagen we een andere Cyperacea: Mattenbies (Schoenoplectus la-
custris), want zonder puntjes op het buitenste bloemblad. Eerder hadden we de naamgever 
van de familie Bruin cypergras (Cyperus fuscus) langs de Regge gevonden. Andere Cy-
peraceae: Borstelbies (Isolepis setacea), als altijd tamelijk schaars, en Bosbies (Scirpus sylva-
ticus), Gewone waterbies (Eleocharis palustris) en Naaldwaterbies (E. acicularis). 
Van de natte soorten verdienen verder vermelding: Rode waterereprijs (Veronica catenata), 
Kleine lisdodde (Typha angustifolia), Slanke waterweegbree (Alisma lanceolatum), Pijlkruid 
(Sagittaria sagittifolia), Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Moeraszuring (Rumex palus-
tris), Watertorkruid (Oenanthe aquatica), Holpijp (Equisetum fluviatile), Lidrus (E. palustre), 
Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi), beide 
laatste nogal schaars aanwezig. Gelukkig ontbrak Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoi-
des)! 
De toppers van de dag waren Waterpunge (Samolus valerandi), ook langs de Regge, en Valse 
kamille (Anthemis arvensis), op een grazig veldje evenwijdig daaraan, en elders Bosdroog-
bloem (Gnaphalium sylvaticum). 
Verder vermeldenswaard: Zwarte toorts (Verbascum nigrum), Liggend en Gevleugeld herts-
hooi (Hypericum humifusum en H. tetrapterum) en Basterdamarant (Amaranthus hybridus 
subsp. hybridus), die in een strook ingezaaid bloemenmengsel stond. 


