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Excursieverslagen FWT-FLORON 2011 
 

P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra 
 
VOLTHE, EVERLO, 23 april 2011 (7 deelnemers) 
 
Het bezochte km-hok (261-486) beslaat de Havezathe Het Everlo met het omringende (nat-
te) bosgebied. De Havezathe is met de meeste grond in 2005 aan Natuurmonumenten over-
gedaan. Natuurmonumenten heeft een aantal gedeelten opengesteld die vroeger niet vrij 
toegankelijk waren.  
We bleken op de juiste tijd dit goed ontwikkelde voorjaarsbos te bezoeken: alle te verwach-
ten soorten hebben we wel aangetroffen. In totaal zijn er 237 taxa gestreept, waaronder 
echter een tiental ingebrachte dan wel verwilderde soorten zoals bijv. Agrimonia eupatoria 
(Gewone agrimonie), die in Twente wild nauwelijks aanwezig is, en Origanum vulgare (Wilde 
marjolein). 
In het bos, de slootjes en de bermen zagen we o.a.: Adoxa moschatellina (Muskuskruid), 
Blechnum spicant (Dubbelloof), Circaea lutetiana (Groot heksenkruid), Crataegus laevigata 
(Tweestijlige meidoorn), Epilobium montanum (Bergbasterdwederik), Hieracium vulgatum 
(Dicht havikskruid), Maianthemum bifolium (Dal-
kruid), Melampyrum pratense (Hengel), Oenanthe 
aquatica (Watertorkruid), Oxalis acetosella (Witte 
klaverzuring), Polygonatum multiflorum (Gewone 
salomonszegel), Rumex sanguineus (Bloedzuring), 
Scirpus sylvaticus (Bosbies), Stachys sylvatica 
(Bosandoorn), Stellaria holostea (Grote muur), 
Tilia platyphyllos (Zomerlinde), Viola reichen-
bachiana (Donkersporig bosviooltje), V. riviniana 
(Bleeksporig bosviooltje) en hun bastaard Viola x 
bavarica, die mogelijk algemener is in Twente 
dan tot voor kort gedacht. 

Circaea lutetiana (foto OTTO ZIJLSTRA) 

 
In het zuidoosten van het km-hok ligt nog een nat stuk heide. Hier waren aanwezig: Drosera 
intermedia (Kleine zonnedauw), D. rotundifolia (Ronde zonnedauw), Juncus squarrosus 
(Trekrus), Myrica gale (Wilde gagel), Rhynchospora fusca (Bruine snavelbies), Trichophorum 
cespitosum subsp. germanicum (Veenbies). 
In beide biotopen samen vonden we de volgende zegges: Carex acutiformis (Moeraszegge), 
C. elongata (Elzenzegge), C. hirta (Ruige zegge), C. nigra (Zwarte zegge), C. panicea (Blauwe 
zegge), C. pilulifera (Pilzegge), C. remota (IJle zegge). 
De koffie met appeltaart op het terras van de Havezathe smaakte ons daarna uitstekend. 
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VASSERHEIDE, 21 mei 2011 (5 deelnemers) 
 
Km-hok 254-492 bleek met 161 taxa minder rijk 
dan we gehoopt hadden. De heide leverde de te 
verwachten soorten op: Genista anglica (Stekel-
brem), Juniperus communis (Jeneverbes) en Nar-
dus stricta (Borstelgras). In de houtwallen was zo-
waar Adoxa moschatellina (Muskuskruid) aan te 
treffen naast Stellaria holostea (Grote muur) en 
het uit het Onzoel komende beekje herbergde 
Veronica beccabunga (Beekpunge) 

Genista anglica (foto OTTO ZIJLSTRA) 

ENGBERTSDIJKSVENEN-WEST, 18 juni 2011 (4 deelnemers) 
 
Vanaf de Paterswal, de weg die de westgrens vormt van dit uitgestrekte veengebied, trokken 
we de Engbertsdijksvenen (241-497) in. Lopend langs het toegangspad noteerden we onder 
meer Lysimachia thyrsiflora (Moeraswederik) en Osmunda regalis (Koningsvaren). Een over-
moedige Andries van Renssen merkte al binnen een kwartier dat je op moet passen wanneer 
je in dit terrein van het pad afdwaalt; tussen Molinia-bulten en pollen Eriophorum vagina-
tum (Eenarig wollegras) kan men hier gemakkelijk tot aan de romp wegzakken… In dit hok 
zagen we nog twee grote plekken met Myrica gale (Wilde gagel). In totaal 145 taxa.  
Via het noordelijk deel van km-hok 241-496 liepen we langs de Dalweg terug richting Paters-
wal. Aan de Dalweg troffen we onder meer Rhynchospora alba (Witte snavelbies), Juncus 
squarrosus (Trekrus) en Carex nigra en C. panicea (Zwarte en Blauwe zegge) aan. Uiteindelijk 
werden in dit hok 122 taxa gestreept. 
 
BEUNINGER BINNENVELD, 10 september 2011 (5 deelnemers) 
 
Het km-hok 267-485 is voor een grootste deel niet (legaal) toegankelijk, omdat het deel uit-
maakt van het landgoed Meuleman. We zijn aan de noordoever van het Omleidingkanaal 
(ook al niet toegankelijk) naar het noorden gelopen en via de brug in 267-486 aan de oostoe-
ver weer terug. Enigen van ons zijn de aangrenzende heide binnengegaan en hebben daar de 
betere vondsten gedaan. 
Aan het Omleidingkanaal noteerden we de volgende soorten: Berula erecta (Kleine wa-
tereppe), Dianthus deltoides (Steenanjer), Rhinanthus angustifolius (Grote ratelaar), Scirpus 
sylvaticus (Bosbies), Scutellaria galericulata (Gewoon glidkruid). Verrassend was een struik 
Rosa rubiginosa (Egelantier). De heide leverde Gentiana pneumonanthe (Klokjesgentiaan), 
Myrica gale (Wilde gagel), Rhynchospora fusca (Bruine snavelbies), Trichophorum cespito-
sum subsp. germanicum (Veenbies). 
Minder dan een kwart van het km-hok is bekeken; het leverde 158 taxa op. 
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