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Profiterend van prachtig zomerweer hebben ruim 40 floristen de omgeving van Buurse (gem. 
Haaksbergen) doorzocht. De nadruk lag op km-hokken met natte heide of vergraven water-
lopen en natuurontwikkelingsterreinen. 
Bij wijze van introductie tot het gebied werd vrijdagmiddag met de hele groep een natuur-
ontwikkelingsterrein bezocht aan de oostrand van het Haaksbergerveen, waar vele pionier-
soorten aan te treffen waren. Opmerkelijk was een vondst van een aanzienlijke, ons onbe-
kende populatie Beenbreek (Narthecium ossifragum), in het 'oude' gedeelte van het terrein. 
‘s Avonds hebben we gezamenlijk buiten gedineerd bij de uitspanning de Haarmühle, net 
over de grens in Duitsland, buitengewoon genoeglijk. 
De overige dagen is er zoals gebruikelijk in groepjes van drie of vier floristen 'gehokt'. 
De resultaten waren er ook naar! Er zijn ruim 4.250 waarnemingen gedaan in 21 bezochte 
km-hokken. Als we twee slechts terloops bezochte km-hokken (242-460 en 257-462) niet 
meerekenen, haalden we daarmee een gemiddelde van ruim 216 soorten per km-hok, waar-
bij km-hok 246-461 met 282 soorten (met na-excursie zelfs 313!) de kroon spande. 
In totaal zijn er 550 taxa waargenomen. 
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De leukste vondsten betroffen natuurlijk soorten van natte heiden en pioniersoorten van 
vochtige grond of van wateren. Een kleine selectie: 
 
Ondergedoken moerasscherm (Apium inundatum), Knikkend tandzaad (Bidens cernua), een 
soort die in Zuid-Twente zeer weinig voorkomt, Slanke waterbies (Eleocharis uniglumis), 
Vlottende bies (Eleogiton fluitans), Moerasbasterdwederik (Epilobium palustre), zeer zeld-
zaam geworden in Twente, Klokjesgentiaan (Gen-
tiana pneumonanthe), Glad breukkruid (Herniaria 
glabra), Moerashertshooi (Hypericum elodes), 
Rechte rus (Juncus alpinoarticulatus), Draadrus 
(J. filiformis), Zeegroene rus (J. inflexus), een bij-
zondere soort in Twente, Moeraswolfsklauw (Ly-
copodiella inundata), Pilvaren (Pilularia globuli-
fera), Rossig fonteinkruid (Potamogeton alpinus),- 
bij een na-excursie -, Duizendknoopfonteinkruid 
(P. polygonifolius), Witte snavelbies (Rhyn-
chospora alba), Bruine snavelbies (R. fusca), Wa-
terpunge (Samolus valerandi), Loos blaasjeskruid 
(Utricularia australis), vooral uit Zuid-Twente be-
kend, Klein blaasjeskruid (U. minor) 

Waterpunge (foto PIETER STOLWIJK 

 
De taluds van de Schipbeek waren ondanks ern-
stige verruiging toch nog goed voor Groot war-
kruid (Cuscuta europaea), Geel walstro (Galium 
verum), Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga) en 
Grote tijm (Thymus pulegioides), soorten die he-
laas sterk achteruitgaan. 
 
Van de recent inburgerende soorten waren enige 
c-4 grassen algemeen present: 
Draadgierst (Panicum capillare), Geelrode 
naaldaar (Setaria pumila), Kransnaaldaar (S. verti-
cillata). 
En Fons Reijerse heeft de deelnemers een duide-
lijk beeld gegeven van Stekelige hanenpoot (Echi-
nochloa muricata), met veel waarnemingen tot 
gevolg. 
 
 
 
 

Stekelige hanenpoot (foto PIETER STOLWIJK) 
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De meest bijzondere vondst was wel Sierlijke vet-
muur (Sagina nodosa), een tiental polletjes op de 
kale oever van een geschoonde watergang, min-
der dan 200 meter van de plaats waar deze voor 
het laatst in 1979!! was gevonden. De soort is in 
Twente recent verder alleen bekend van het na-
tuurontwikkelingsterrein de Doorbraak (sinds 
2005). 
 

Sierlijke vetmuur (foto PIETER STOLWIJK) 

 
Een andere opmerkelijke vondst was die van Driebloemige nachtschade (Solanum triflorum), 
slechts eenmaal eerder in Twente waargenomen. 
Een nieuw km-hok met Zevenster (Trientalis europaea), grenzend aan een bekende vind-
plaats, was eigenlijk ook onverwacht. 
 
De sfeer was als altijd uitstekend. Iedereen droeg spontaan zijn steentje bij aan het huishou-
delijk gedeelte. De heerlijke avondmaaltijd, onder supervisie van Ineke Bielen bereid, was 
hier een mooi voorbeeld van. 

 


