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P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra 
 

Het seizoen 1993 heeft wederom een toename te zien gegeven van het aantal 
waarnemingen. Dat is opmerkelijk, want het aantal actieve waarnemers is duide-

lijk geslonken, met name omdat de werkgroep Natuur en Landschap in Diepen-
heim zijn project heeft afgesloten. De Floristische Werkgroep Twente blijft de 
ruggengraat van het FLORON-werk in het district Twente. 

De procedure bij de verwerking is dezelfde geweest als in vorige jaren. Elke 
waarnemer heeft een eigen bestand gekregen. Van deze bestanden is een totaal-

bestand 1993 gemaakt, zonder de vraagtekens. Tenslotte is dit bestand toege-
voegd aan het algemeen FLORON-bestand Twente. 
Elke waarnemer heeft een reactie ontvangen met de bijzonderheden en vraagte-

kens. Bij deze omvangrijke correspondentie is de computer een onmisbaar hulp-
middel. De verwerking is gesloten op 31 december 1993; latere aanvullingen en 

correcties zijn dus niet in dit verslag opgenomen. 
De computerisering van alle vroegere waarnemingen van de Floristische Werk-
groep op basis van km-blokken en periode is in 1993 voltooid. De werkgroep be-

schikt nu over een bestand voor de periode 1977-1980 van ruim 29.000 waarne-
mingen en een bestand voor de periode 1981-1988 van ruim 71.000 gegevens. 

 
Enige cijfers 
 

Het totaal aantal waarnemingen (zonder vraagtekens en dubbele opgaven) be-
draagt ruim 41.000: 763 taxa van de Standaardlijst, waaronder 85 Aandachts-

soorten en 94 Rode Lijst-soorten. Een overzicht is op aanvraag bij Pieter Stolwijk 
verkrijgbaar. 
Er zijn waarnemingen uit 616 km-blokken. Het hoogste aantal soorten in een 

km-blok is 290, behaald in de km-blokken 239-484, een buitenwijk van Almelo 
met een stuk Twentekanaal, en 238-486, ook met een stuk Twentekanaal, een 

industrieterrein en een buitenwijk van Wierden. Het hoogste aantal Aandachts-
soorten in een km-blok is 41 en het hoogste aantal Rode Lijst-soorten is 12. 
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Het algemeen bestand 

 
Aan het algemeen FLORON-bestand Twente zijn ruim 29.000 waarnemingen over 

1993 toegevoegd. Dat betekent dat zo'n 12.000 waarnemingen al uit eerdere 
FLORON-jaren bekend waren. Toch neemt het nettoresultaat nog steeds toe. 
(fig.1). Het algemeen FLORON-bestand Twente telt nu ruim 123.000 waarne-

mingen van 909 taxa. Hieronder zijn 99 Aandachtssoorten en 153 Rode Lijst-
soorten. 

Er zijn nu waarnemingen uit 1123 km-blokken. (Kaart 1) 
De hoogste aantallen uit een km-blok: Standaardlijst: 357; Aandachtssoorten: 
43; Rode Lijst-soorten: 17. 

 
Natuurlijk beseffen we dat we niet elk jaar nieuwe records kunnen vestigen. Maar 

we hopen dat het FLORON-werk zo boeiend blijft dat we weer op veler medewer-
king mogen rekenen. 
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Kaart 1 

 

 


