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NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR.1, FEBRUARI 1990 

 

Excursieverslagen FLORON-FWT 1989 
 

P.F. Stolwijk 
 

OELE, 29 april: 10 deelnemers. We zijn in drie groepen op pad gegaan. De bos-
flora was goed vertegenwoordigd. 

Daarnaast vielen op: Kraailook (Allium vineale), Moeraskruiskruid (Senecio 

paludosus), Deens lepelblad (Cochlearia danica), Bronkruid (Montia fon-
tana), Vlottende bies (Scirpus fluitans), Grote ereprijs (Veronica persica). 

 
DIEPENHEIM, 13 mei: 11 deelnemers. Kleinschalig landschap en parkbos rond de 

watermolen van Diepenheim. 

Stijf barbarakruid (Barbarea stricta), Grote gele dovenetel (Lamium ga-
leobdolon subsp. montanum), Mispel (Mespilus germanica), Veelkleurig ver-

geet-me-nietje (Myosotis discolor), Gewone hemelsleutel (Sedum telephium 
subsp. telephium), Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea var. jacobaea). Aan 
de Kleidijk: Zwartblauwe rapunzel (Phyteuma nigrum). Bij het verzamel-

punt: Middelste duivekervel (Fumaria muralis). 
 

DENEKAMP, KANAAL ALMELO-NORDHORN, 3 juni: 5 deelnemers. Van Denekamp (brug) 
tot in Duitsland en terug. 

Opvallend veel zeggesoorten zijn waargenomen: Scherpe zegge (Carex 

acuta), Zompzegge (C. curta), Elzenzegge (C. elongata), Ruige zegge 
(C. hirta), Zwarte zegge (C. nigra), Hazezegge (C. ovalis), Bleke zegge 

(C. pallescens), Blauwe zegge, (C. panicea), Pilzegge (C. pilulifera), Hoge 
cyperzegge (C. pseudocyperus), IJle zegge (C. remota), Snavel-
zegge.(C. rostrata), Geelgroene zegge (C. tumidicarpa), Blaaszegge (C. ve-

sicaria). 
 

POORTBULTEN, 15 juni: 15 deelnemers. Deze excursie was speciaal bedoeld als in-
structie voor FLORON-medewerkers. 
- Het terrein van het Arboretum was weer goed voor soorten als Bleke zegge 

(Carex pallescens), Muurhavikskruid (Hieracium murorum), Grote keveror-
chis (Listera ovata). De Addertong (Ophioglossum vulgatum) liet helaas ver-

stek gaan. 
- De spoorbaan leverde (wederom) Valse kamille (Anthemis arvensis), Kleine 

leeuwebek (Chaenorrhinum minus) en Wilde reseda (Reseda lutea). 
- Het zgn. voetbrugbosje bleek volkomen verruigd; wel was nog aan te tref-

fen Bochtig havikskruid (Hieracium maculatum), Muurhavikskruid (H. muro-

rum) en een niet nader gedetermineerde Havikskruid-soort, Witte veldbies 
(Luzula luzuloides), Wegedoorn (Rhamnus cathartica), maar geen spoor 

meer van Welriekende agrimonie (Agrimonia procera) en Bochtige klaver 
(Trifolium medium). Deze beide soorten zijn overigens later wel op diverse 
plaatsen aan de spoorbaan gevonden. 
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MARIËNBERG, 17 juni: 2 deelnemers. Een lange excursie door zeer gevarieerd ter-

rein. 
- Beerzerveld: Lavendelheide (Andromeda polifolia), Zompzegge (Carex 

curta), Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Ronde zonnedauw (D. ro-
tundifolia), Veenpluis (Eriophorum angustifolium), Eenarig wollegras (E. va-
ginatum), Beenbreek (Narthecium ossifragum), Veenbes (Oxycoccus palus-

tris), Klein blaasjeskruid (Utricularia minor). 
- (droge) hei: Buntgras (Corynephorus canescens), Tandjesgras (Danthonia 

decumbens), Jeneverbes (Juniperus communis), Borstelgras (Nardus 
stricta), Heidespurrie (Spergula morisonii). 

- spoorlijn: Zandstruisgras (Agrostis vinealis), Slipbladige ooievaarsbek (Ge-

ranium dissectum), Kleine leeuwebek (Chaenorrhinum minus), Kruldistel 
(Carduus crispus), Heksenmelk (Euphorbia esula subsp. esula), Kompassla 

(Lactuca serriola), Kleine teunisbloem (Oenothera parviflora), Wilde reseda 
(Reseda lutea), Tengere vetmuur (Sagina apetala), Bosbies (Scirpus sylvati-
cus), Kleverig kruiskruid (Senecio viscosus), Hongaarse raket (Sisymbrium 

altissimum), Gele morgenster (Tragopogon pratense subsp. pratense), Ko-
ningskaars (Verbascum thapsus), Driekleurig viooltje (Viola tricolor), Ge-

woon langbaardgras (Vulpia myuros). 
- watergangen: Kalmoes (Acorus calamus), Lidsteng (Hippuris vulgaris), Gele 

plomp (Nuphar lutea), Watergentiaan (Nymphoides peltata), Doorgroeid 
fonteinkruid (Potamogeton perfoliatus), Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia). 

- fluviatielen: Stijf barbarakruid (Barbarea stricta), Groot warkruid (Cuscuta 

europaea), Groot geel walstro (Galium verum subsp. verum), Kaal breuk-
kruid (Herniaria glabra) (ook aan spoorbaan), Kleine bevernel (Pimpinella 

saxifraga) (ook aan spoorbaan!), Voorjaarsganzerik (Potentilla verna), Knol-
boterbloem (Ranunculus bulbosus), Tijm-soort (Thymus spec.), Liggende 
klaver (Trifolium campestre). 

- diversen: Duist (Alopecurus myosuroides), Kweekdravik (Bromus inermis), 
Smal streepzaad (Crepis tectorum), Wegedoorn (Rhamnus cathartica), Mus-

kuskaasjeskruid (Malva moschata), Grote boterbloem (Ranunculus lingua), 
Valse salie (Teucrium scorodonia). 

 

EGHERIA, 24 juni: 8 deelnemers. 
Behalve de bekende bosflora, Gevleugeld sterrekroos (Callitriche stagnalis), 

Tweerijige zegge (Carex disticha), Sterzegge (C. echinata), Geelgroene 
zegge (C. tumidicarpa). Het van vroeger hier bekende Fraai hertshooi (Hy-
pericum pulchrum) kon helaas niet vastgesteld worden. 

 
LOSSER, IJSBAAN, 5 augustus: 3 deelnemers. Deze excursie was bedoeld als vege-

tatiekundige excursie onder leiding van Fons Eysink (SBB). Zie verslag in de 
volgende Nieuwsbrief. 

 

HAAKSBERGEN, LANKHEET, 2 september: 5 deelnemers. Door een misverstand om-
trent het verzamelpunt zijn er twee kleine groepjes op pad gegaan. 

Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Koningsvaren (Osmunda regalis) 
en Beenbreek (Narthecium ossifragum). 


