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HYPERICUM 21, november 2021 
 

Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2021 
 

P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra 
 
Vet gedrukt: nieuw voor FLORON district 7 (Twente e.o.) of voor de Floristische Werkgroep 
Twente. 
Opgegeven wordt het aantal bij ons bekende km-
hokken sinds 2005. 
Ons district telt 1922 kilometerhokken; hierbij zijn een 
20-tal hokken inbegrepen die slechts voor een deel in 
Nederland liggen. 
Klik op de naam voor het verspreidingskaartje NDFF. 
Foto's zijn steeds van de vinder. 
 
Anagallis arvensis subsp. arvensis (Rood guichelheil) 
(15) 
241-469: Hengevelde, Lentelerhoek (Pieter Stolwijk) 
Een plant aan een mesthoop. 
De blauwbloemige vorm van Rood guichelheil, niet te 
verwarren met Anagallis arvensis subsp. foemina 
(Blauw guichelheil) 
 
Artemisia absinthium (Absintalsem) (8) 
228-475: De Borkeld (Excursie Floristische Werkgroep 
Twente) 
Een plant. 
 
Bromus secalinus (Dreps) (2) 
243-461: Haaksbergen, Vloedstegenbrug (Pieter Stol-
wijk) 
Een plant in geroerde oever van de Schipbeek. 
 
Diplotaxis muralis (Kleine zandkool) (6) 
232-472: Markelo, Tichelweg (Pieter Stolwijk) 
Een plant. 
De soort is reeds sinds lang bekend van Almelo. 
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https://www.verspreidingsatlas.nl/0052
https://www.verspreidingsatlas.nl/0097
https://www.verspreidingsatlas.nl/0164
https://www.verspreidingsatlas.nl/0409
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Equisetum hyemale var. affine (Schaafstro var. affine) 
Nieuw 
243-488: Almelo, Schelfhorst (Ron Poot) 
Enige verwilderde stengels. 
Deze uit Noord-Amerika afkomstige variëteit lijkt te kun-
nen verwilderen. Of dat ook hier het geval is moet afge-
wacht worden. 
 
Erigeron floribundus 
(Ruige fijnstraal) 
Nieuw 
250-476: Hengelo, 
Weidedorp (Jan Zwie-
nenberg) 
Een plant. 
 
 

Hypericum canadense (Canadees hertshooi) (6) 
242-496: Engbertsdijkvenen Zuid, Gravenland (Ron 
Poot) 
Ruim 100 planten. (foto) 
241-499: Sibculo (Edwin de Weerd, via Geert Euver-
man) 
30 planten. 
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https://www.verspreidingsatlas.nl/6937
https://www.verspreidingsatlas.nl/5395
https://www.verspreidingsatlas.nl/0643
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Koeleria albescens [syn. Koeleria pyramidata subsp. arenaria] (Duinfakkelgras) Nieuw 
261-475 / 262-475: Enschede, Lossersestraat, Linderzijde (Pieter Stolwijk) 
Honderden planten in berm. 

 
Koeleria is een lastig geslacht. In Heukels Flora van Nederland editie 24 (Leni Duistermaat) 
wordt een nieuwe indeling voor Nederland gepresenteerd. 

https://www.verspreidingsatlas.nl/10474
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De Twentse planten komen goed overeen met Duinfak-
kelgras: 
- Bloeiwijzesteel in de bovenste helft sterk bezet met 
schuin omhoog gerichte haren; zo ook de stengel onder 
de knopen en het blad. 
- Blad ingerold, aan de voet met enige lange haren. 
De soort is echter uit het binnenland alleen adventief 
met duinzand bekend. Dat is bij de Twentse groeiplaats 
niet aannemelijk. Ook inzaai is zeer onwaarschijnlijk 
gezien de overige flora ter plaatse. 
 
Lagurus ovatus 
(Hazenstaart) (2) 
250-476: Hengelo, 
Weidedorp (Jan 
Zwienenberg) 
Een plant. 

Plantago afra ("Vlozaad") Nieuw 
227-502: Ommen, Sahara (Pieter Stolwijk & Otto Zijl-
stra) 
Twee bloeiende planten. 
 
Polystichum aculeatum 
(Stijve naaldvaren) (5) 
257-467: Enschede, Alle-
mansveldweg (Jo Schun-
selaar)  
Een plant. 
 
Polystichum setiferum 

(Zachte naaldvaren) (2) 
257-467: Enschede, Alle-
mansveldweg (Jo Schun-
selaar) 
Een plant. 
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https://www.verspreidingsatlas.nl/1698
https://www.verspreidingsatlas.nl/1721
https://www.verspreidingsatlas.nl/0979
https://www.verspreidingsatlas.nl/2007
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Securigera varia (Bont kroonkruid) (6) 
243-484: Almelo, Karelskamp (Ron Poot) 
 
Vaccinium corymbosum (Trosbosbes) (4) 
228-500 en 228-50: Junne (Excursie Floristische Werk-
groep Twente) 
De soort was al bekend uit deze omgeving. 
 
Valerianella carinata (Gegroefde veldsla) Nieuw 
239-486: Almelo, Dollegoor (René de Wilde) 
Honderden planten. 
De soort komt slechts op een paar plaatsen in Neder-
land voor, nergens in het oosten van het land. 
 

Verbascum speciosum (Kandelaartoorts) (2) 

237-482: Ypelo, De Doorbraak 

(Ron Poot) 

Een plant.  
 
Veronica cymbalaria (Schijn-
klimopereprijs) Nieuw 
252-477: Hengelo, begraaf-
plaats Deurningerstraat (Pieter 
Stolwijk) 
Een twintigtal planten rond 
grafstenen. 
 
 
 

 
 

Vulpia bromoides (Eekhoorngras) (6) 
236-470: Delden, Weldam (Pieter Stolwijk) 
Honderden planten. 
241-469: Hengevelde, Lentelerhoek (Pieter Stolwijk) 
Tientallen planten. 
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https://www.verspreidingsatlas.nl/0357
https://www.verspreidingsatlas.nl/5155
https://www.verspreidingsatlas.nl/1334
https://www.verspreidingsatlas.nl/8020
https://www.verspreidingsatlas.nl/8088
https://www.verspreidingsatlas.nl/1392

