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HYPERICUM 17, februari 2019 
 

Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2018 

 

P.F. Stolwijk & OG. Zijlstra 
 
Vet gedrukt: nieuw voor FLORON district 7 
(Twente e.o.) of voor de Floristische Werk-
groep Twente. 
Opgegeven wordt het aantal km-hokken 
(inclusief verwilderde voorkomens) sinds 
2005 en (tussen haakjes) de periode 1977-
2004. Ons district telt 1922 kilometerhok-
ken; hierbij zijn  een 20-tal hokken inbegre-
pen die slechts voor een deel in Nederland 
liggen. 
Foto's zijn steeds van de vinder. 
 
 

• Ceratochloa cathartica (Paarden-
gras) 

1 (0) Eerste vondst FWT. 242-489: bij Al-
melo. Een drietal planten in een berm 
(Otto Zijlstra). Een eerdere melding (op 
waarneming.nl) bij Borne wordt niet on-
dersteund met een foto en is evenmin op-
genomen in de NDFF.  
 

• Dittrichia graveolens (Kamferalant)  
57 (4) Zie kaart. Voornamelijk aan de A1 en A35 (Otto Zijlstra). In de late zomer van 2018 
plaatselijk massaal optredend langs de A1 over een lengte van 45 kilometer vanaf de west-
grens van ons FLORON-district tot aan de Duitse grens. Ook aan de N36 bij Almelo en de A35 
bij Enschede. Het lijkt aannemelijk dat de soort zich explosief heeft kunnen verspreiden door 
de eerdere extreme droogte. De hierdoor ontstane open plekken pal langs de wegrand heeft 
deze eenjarige soort in hoog tempo weten te koloniseren. 
  

Kaart 1 Dittrichia graveolens 
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• Erucastrum gallicum (Schijnraket) 
2 (10) 254-492: bij Ootmarsum. Een plant aan 
zandweg (Pieter Stolwijk). In Twente een onbe-
stendige soort, die vooral in Enschede is aan-
getroffen. Van geen enkele vroegere vind-
plaats is de soort terug gemeld. 

 

• Euphorbia maculata (Straatwolfsmelk) 
7 (0) 248-482: Hertme, tussen stoeptegels; 
248-482, Enschede, tussen betegeling in 
tuincentrum  (Pieter Stolwijk). In Glanerbrug, waar de eerste vondst voor Twente is gedaan 
(Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2009), staat de plant nog volop. 
 

Glebionis coronaria (Gekroonde ganzenbloem) 
1 (0) Eerste vondst FWT. 253-469: Enschede 
Marssteden, talud A35 (Pieter Stolwijk). Bij de 
werkzaamheden aan het knooppunt vermoe-
delijk ingezaaid en verwilderd, met tal van an-
dere (sier)planten zoals Centaurea cyanus (Ko-
renbloem). 
 

• Gnaphalium pensylvanicum (Amerikaanse 
droogbloem) 
1 (0) Eerste vondst FWT. 265-490: Denekamp, 
aan hek bij nieuwbouw (Jos Bruns). 
 

• Hierochloe odorata (Veenreukgras) 
3 (5) 228-515: Noord-Stegeren, terrein langs 
de Reest (excursie FWT). Terugvondst; laatste 
waarneming 1998. 
 

• Koeleria macrantha (Smal fakkelgras) 
3 (3) 240-476: Seppenwoolde, Deldenerbroek; 
een tiental planten in natuurontwikkelingster-
rein (Pieter Stolwijk). Eerdere vondsten van 
deze soort voornamelijk in Oldenzaal. 
 

Foto 6 Erucastrum gallicum 

Foto 7 Euphorbia maculata 

Foto 8 Glebionis coronaria 

Foto 9 Koeleria macrantha  

http://www.fwtwente.nl/h09_bijzondere_vondsten_fwt_2009.pdf
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Leersia oryzoides (Rijstgras) 
2 (1) 229-483: Zunasche Heide (Excursie Floris-
tische Werkgroep Twente). De soort was van 
slechts één andere plek in Twente bekend. 
 

• Linaria maroccana 
1 (0) Eerste vondst FWT. 248-466: Haaksber-
gen, Kolenbranderweg (Pieter Stolwijk). Oor-
spronkelijk wel uitgezaaid tijdens de aanleg 
van de N 18. 

 

• Lupinus angustifolius (Blauwe lupine) 
6 (1) 248-466: Haaksbergen, Kolenbranderweg (Pieter Stolwijk). Oorspronkelijk wel uitge-
zaaid tijdens de aanleg van de N 18. 
 

• Lupinus luteus  (Gele lupine) 
2 (6) 248-466: Haaksbergen, Kolenbranderweg (Pieter Stolwijk). Oorspronkelijk wel uitge-
zaaid tijdens de aanleg van de N 18. 
 

• Panicum barbipulvinatum  
3 (0) Eerste vondst FWT. 237-476, 238-476: Ambt Delden. Tientallen planten aan enkele 
maisakkers (excursie Floristische Werkgroep Twente). 237-474: Goor, industrieterrein 
Spechthorst; enige planten op ruderaal terrein (Pieter Stolwijk). 
 

• Panicum dichotomiflorum (Kale gierst) 
3 (2) 253-491: Vasse; honderden planten aan een mais-
akker (Pieter Stolwijk). In Twente wordt voornamelijk de 
sterk gelijkende Panicum schinzii (Zuid-Afrikaanse gierst) 
gevonden: meer dan 30 kilometerhokken. 
 

• Polycarpon tetraphyllum (Kransmuur) 
5 (0) 258-470: Enschede Mooienhof (Otto Zijlstra). Enkele 
planten tussen stoeptegels. 
229-486: Nijverdal, Wierdensestraat (Niels Jeurink). Tus-
sen plaveisel. 
 

• Potamogeton compressus (Plat fonteinkruid) 
1 (6) 228-515: Noord-Stegeren, in een sloot (excursie 
FWT). Terugvondst; laatste waarneming 1998. 
 
  

 

Foto 10 Leersia oryzoides 

Foto 11 Potamogeton compressus 
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• Ranunculus sardous (Behaarde boterbloem) 
2 (3) 248-466: Haaksbergen, Hazenweg, een 
plant in wegberm. 237-477: Enter, Wolvesweg, 
vele tientallen planten in een paardenwei (Pie-
ter Stolwijk).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Silene noctiflora (Nachtkoekoeksbloem)  
2 (1) 238-476: Enter, Stokreefsweg, een plant bij boerderij 
aan een hek (Pieter Stolwijk). 
 

• Solanum physalifolium (Glansbesnachtschade) 
4 (3) 248-482: Hertme, een plant aan heg (Pieter Stolwijk). De 
drie vroegere vondsten alle in Enschede. 
 

• Verbascum speciosum (Kandelaartoorts) 
1 (0) Eerste vondst FWT. 237-472: Goor, een plant op indu-
strieterrein (René de Wilde). Landelijk wordt de soort steeds 
meer gezien; adventief of verwilderd? 
 
 

 
 

 

Foto 12 Ranunculus sardous 

Foto 13 Silene noctiflora 


