Verslag excursie Beneden Regge NW van Lemele (226-498 en 227498) op 2 juli 2022
FWT-FLORON

Jan Meutstege en Otto Zijlstra
Deelnemers: Jan Meutstege, Harry Scheper (1) en Harvey Pearson, Otto Zijlstra (2)

1.
Rond 9.45 uur stonden Harry en ik te
wachten op de parkeerplaats langs de
N347, niet wetende dat Otto en
Harvey op een parkeerplaats aan de
andere kant van deze weg stonden.
We hebben gewacht tot na tienen en
zijn met zijn tweeën op pad gegaan.
Kilometerhok 227-498 (Archemerbrug)
zag er op de kaart interessant genoeg
uit voor een bezoek. Om het
interessantste deel voor het laatst te
bewaren zijn we begonnen in het
noordwesten langs de verharde
bosweg. Weinig interessante soorten
en variëteit. Soorten als
Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas),
Knopig helmkruid (Scrophularia
nodosa) . Wel een mooie
wandelomgeving. Bij een boerderette
met nagebouwde hooiberg een
prachtig korenveld met veel Korenbloemen (Centaurea cyanus). We zijn de brug bij de Regge
overgestoken om eerst de oostkant van het bos nog mee te nemen. Deze kant was floristisch gezien
interessanter. Hier een daar nog een plukje Struikhei (Calluna vulgaris), veel Brem (Cytisus scoparius)
en een drietal Jeneverbessen (Juniperus communis), die in dit hok 40 jaar geleden voor het laatst
gemeld waren. Een exemplaar mocht de naam struik niet meer hebben, dat was een boom van zeker
8 meter hoog. Helaas waren de heideterreintjes, die op de kaart ingetekend stonden niet meer te
vinden, alles was begroeid met berkjes e.d. In een poel in de Eerder hooilanden aan de rand van het
bos een drooggevallen poel met Zwart tandzaad (Bidens frondosa), Egelboterbloem (Ranunculus
flammula) en Gele lis (Iris pseudacorus).
De oevers van de Regge, de stuw en de plek waar Regge en Linderbeek samenkomen hadden we
bewaard voor na de middag. Helaas waren de oevers van de Regge hermetisch afgesloten met hoog
hekwerk. Verderop, op de plek waar de rivier en beek samenkomen wordt hard gewerkt aan
natuurherstel. De volledige bovengrond afgeschraapt, nog geen plantje te zien, oevers kort gemaaid
en een nieuw kunstwerk middenin het terrein was alles wat we konden zien.
We hebben onze weg vervolgd langs de oostoever van de Linderbeek waar we o.a. Geel walstro
(Galium verum), Glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens), Dag- en Avondkoekoeksbloem (Silene
dioica en S. latifolia subsp. alba) en één plant Wede (Isatis tinctoria) vonden. De sloot aan de andere
kant van de beek was leuker, boordevol Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), Kleine egelskop
(Sparganium emersum), Gewone waterbies (Eleocharis palustris), Zompvergeet-mij-nietje (Myosotis
laxa subsp. caespitosa) en Penningkruid (Lysimachia nummularia). Tot slot nog enkele wegbermen
meegepakt met o.m. Bosandoorn (Stachys sylvatica) en uiteindelijk kwamen we tot 203 soorten.
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De leukste vondst van de dag was echter geen plant, maar een
gigantische dassenburcht. Zo’n 50 ingangen, vele tientallen meters
in omtrek en duidelijk bewoond. Enkele vers gegraven ingangen
met sporen. (Jan Meutstege)

2.
Harvey en Otto startten vanaf de
parkeerplaats aan de Blikweg 200 meter
zuidelijk van de plek waar Jan en Harry
stonden. Van hieruit staken we de N347
over, om zo in kilometerhok 226-498
(Archemeresch) te komen, een hok met
akkertjes en bos en in de uiterste
zuidoosthoek niet-toegankelijke lage
graslanden langs de Beneden Regge.
Aan zandpaden door het bos troffen we
naast Valse salie (Teucrium scorodonia),
plaatselijk veel Hengel (Melampyrum
pratense) aan. Harvey zag verse
dassenprenten op een pad. Onze weg
vervolgend langs akkertjes onder meer
Slofhak (Anthoxanthum aristatum) en
Grote windhalm (Apera spica-venti). Aan
en in een aardige sloot noteerden we
Wilde bertram (Achillea ptarmica),
Kruipend zenegroen (Ajuga reptans),
Slanke waterweegbree (Alisma lanceolatum) en Puntkroos (Lemna trisulca).
Ook vermeldenswaard waren Zeegroene ganzenvoet (Oxybasis glauca)-die bij ons zelden wordt
gezien-, massaal bij een mesthoop; enkele exemplaren Ruwe iep (Ulmus glabra) in een oude singel
(mogelijk wild?) en in een zandige berm een plant Kruldistel (Carduus crispus). In totaal 175 soorten,
waarvan 23 nieuw voor het hok. (Otto Zijlstra)
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