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LOSSER, LIESKET, 24 april 2010 (5 deelnemers)
Selectiehok 262-478 wordt doorsneden door de
weg Oldenzaal-Losser. Vanaf de parkeerplaats van
zorgcentrum Losserhof werd ’s morgens het deel
van het km-hok noord van deze weg grondig
bekeken. Het terrein van de Losserhof bood
meteen enkele verrassingen: massaal Montia
minor (Klein bronkruid) aan een boomvoet en op
kale plekjes in een gazon. Viola canina
(Hondsviooltje), Veronica officinalis
(Mannetjesereprijs) en Ajuga reptans (Kruipend
zenegroen) groeiend op een schraal greppeltalud.
Mannetjesereprijs (foto Otto Zijlstra)

Voorts troffen we nog Aphanes australis (Kleine leeuwenklauw) en Allium vineale (Kraailook)
aan, voordat we het terrein verlieten en noordwaarts gingen. In de uiterste noordoosthoek
van het km-hok bevindt zich een uitloper van bos Boerskotten, waaruit Jacques Bielen
terugkeerde met Viola reichenbachiana (Donkersporig bosviooltje) en Luzula pilosa (Ruige
veldbies). De min of meer schrale bermen langs de weg Oldenzaal-Losser leverden tenslotte
nog onder andere Jasione montana (Zandblauwtje) en Juncus squarrosus (Trekrus) op. In
totaal 196 taxa.
’s Middags bezochten we het nabijgelegen befaamde Smoddebos (264-477; 91 taxa), met
Primula elatior (Slanke sleutelbloem) in volle glorie (meer dan 350 planten), veel Carex
sylvatica (Boszegge) en Ranunculus auricomus (Gulden boterbloem). Verder nog twee
groeiplaatsen van Equisetum hyemale (Schaafstro) en op een paadje Viola x bavarica, samen
met de stamouders Viola riviniana (Bleeksporig bosviooltje) en Viola reichenbachiana.
BECKUM, DE KNOEF, 29 mei 2010 (7 deelnemers)
Hoewel het naastgelegen hok De Beunder er ook heel veelbelovend uitzag, hebben we ons
beperkt tot het geplande selectiehok De Knoef (km-hok 245–470). Hier waren vóór 2005
rond 300 soorten bekend, erna 145. We waren benieuwd hoever we die 145 zouden kunnen
overstijgen. Welnu, dat is gelukt met 254 soorten. Daarvan tot 14.30 uur een 220-tal,
aangevuld met een na-excursie door Andries van Renssen, met dank aan Jo Schunselaar.
Want tijdens de lunchpauze aan de beek kwam deze onvermoeibare zoeker met een Carex
disticha (Tweerijìge zegge) en een bericht over Carex rostrata (Snavelzegge). De Carex
disticha gestreept hebbend ging Andries achteraf op zoek naar Carex rostrata maar vond
slechts Carex versicaria (Blaaszegge).
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Beginnend op de Hutterveldsweg was het meteen raak met Carex elongata (Elzenzegge).
Aan het eind van deze zandweg heeft Wytze Boersma ijverig maar vergeefs in de berm en op
het greppeltalud gezocht naar Huperzia selago (Dennenwolfsklauw), die hier vroeger is
aangetroffen. Over het belang van de mooi bloeiende Meconopsis cambrica (Schijnpapaver)
waren de meningen verdeeld. Een aanwonende
boerin verzekerde echter dat hij bij haar in de
tuin niet bekend was. Om de hoek richting
Hagmolenbeek troffen we vervolgens Succisa
pratensis (Blauwe knoop) op twee plaatsen aan,
niet ver uit elkaar. De beek zelf leverde
halverwege een mooie groeiplaats op van zo’n 15
planten Luronium natans (Drijvende
waterweegbree en voorts naast Potamogeton
alpinus (Rossig fonteinkruid), ook nog Berula
erecta (Kleine watereppe), Sium latifolium (Grote
watereppe) en zowel Sparganium erectum (Grote
egelskop) als Sparganium emersum (Kleine
egelskop). Minder leuk was dat de reconstructie
van de beek in oostelijke richting ten koste was
gegaan van elke begroeiing, inclusief de voorheen
rijke aanwezigheid van Luronium natans. Wytze
Boersma heeft hierover een mail gestuurd aan
een bevoegde instantie. Tijdens zijn na-excursie
vond Andries nog een nieuwe, forse groeiplaats
van Andromeda polifolia (Lavendelheide).
Lavendelheide (foto Otto Zijlstra)

WEERSELO, BEKHUIS, 19 juni 2010 (4 deelnemers)
Dit selectiehok, 255-487, een voornamelijk ‘agrarisch’ hok leverde geen spectaculaire
vondsten op. Noemenswaardig zijn Poa palustris (Moerasbeemdgras) langs een ondiepe
sloot, Ajuga reptans (Kruipend zenegroen),
Sedum telephium (Hemelsleutel) en Festuca
brevipila (Hard zwenkgras) in bermen.
In een houtwal met Salix x reichardtii, de hybride
van Salix caprea (Boswilg) en S. cinerea (Grauwe
wilg), zagen we Polygonatum multiflorum
(Gewone salomonszegel, Hieracium vulgatum
(Dicht havikskruid) en Hieracium aurantiacum
(Oranje havikskruid). Net buiten het km-hok, in
256-487, kon nog Carex disticha (Tweerijige
zegge)worden gestreept. Totaal 196 taxa.
Kruipend zenegroen (foto Otto Zijlstra)
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NIJVERDAL, 'T LOCHTER, 4 september 2010 (7 deelnemers)
Km-hok 231-486 is een hok met een grote variatie aan biotopen: (braakliggende)
bedrijventerreinen, wegbermen, akkers, spoorlijn, sloten, bosjes en heide. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat er tijdens deze excursie
zo’n 275 soorten konden worden gestreept.
Vanaf ons verzamelpunt werd eerst
bedrijvengebied ’t Lochter onder de loep
genomen. Een greep uit de min of meer
bijzondere soorten die we hier aantroffen:
Oenothera deflexa (Zandteunisbloem), Erigeron
annuus (Zomerfijnstraal), Artemisia absinthium
(Absintalsem), Gnaphalium luteo-album
(Bleekgele droogbloem), Filago minima
(Dwergviltkruid) en de grassen Echinochloa
muricata (Stekelige hanenpoot), Digitaria
sanguinalis (Harig vingergras) en Setaria
vericillata (Kransnaaldaar) en Setaria pumila
(Geelrode naaldaar).
In een natte laagte langs de weg NijverdalWierden vond Johan Alferink een kleine populatie
Pulicaria dysenterica (Heelblaadjes). Pal naast de
weg in de berm zagen we Puccinellia distans
subsp. distans (Stomp kweldergras) en Lepidium
ruderale (Steenkruidkers).
Geelrode naaldaar (foto Otto Zijlstra)

Vervolgens, noord van de weg, trokken we het Wierdenseveld in, waar we op het pad
richting open terrein een enkele Dactylorhiza maculata subsp. maculata (Gevlekte orchis) en
Osmunda regalis (Koningsvaren) streepten. In natte delen van het gebied werd hier en daar
Andromeda polifolia (Lavendelheide) gezien, steeds met Vaccinium oxycccos (Kleine
veenbes) in de directe nabijheid. Op en naast paadjes tenslotte nog Juncus squarrosus
(Trekrus) en Danthonia decumbens
(Tandjesgras)
Deelnemers aan de excursies:
Johan Alferink, Jacques Bielen, Wytze Boersma, Joop van Damme, Dinant Meijer, Andries
van Renssen, Jo Schunselaar, Henk Schurink, Piet Vogelzang, Pieter Stolwijk, Otto Zijlstra. Jan
Zwienenberg.

3

