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P.F. Stolwijk, O.G. Zijlstra & J.W. Bielen
VASSE, 9 mei 1998; 10 deelnemers.
Het kleinschalige landschap ten noorden van Vasse was het eerste excursiedoel
in 1998. We bezochten zes kilometerhokken; in totaal werden ruim 600 streepjes
gezet. Km-hok 252-495 (Westerhoek) leverde onder meer het in Twente zeldzame Klein kaasjeskruid (Malva neglecta), Hoenderbeet (Lamium amplexicaule)
en de hier vrij algemene Zwarte toorts (Verbascum nigrum) op. Deze soort vonden we ook in de bermen in 252-496 (Mader) en 253-495 (Vasse Noord). In
laatstgenoemde km-hok verder onder meer Kleine bevernel (Pimpinella
saxifraga), Hemelsleutel (Sedum telephium) en Liggend hertshooi (Hypericum
humifusum). De leukste vondst in hok 253-496 (Molen Bels) was die van enkele
planten Paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium) langs de Mosbeek.
In de smalle bosstrook met hier en daar Zomerlinde (Tilia platyphyllos) zagen we
ook nog Muskuskruid (Adoxa moschatellina). Een bezoek aan een brongraslandje
in 254-497 (Galgenberg) tenslotte bleek zeer de moeite waard. Als bijzondere
soorten noteerden we hier nog Groot bronkruid (Montia fontana subsp. fontana),
Brede orchis (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), meer dan 150 planten; voorts
nog Waterkruiskruid (Senecio aquaticus), Moerasviooltje (Viola palustris) en de
bastaard van Scherpe en Zwarte zegge (Carex x elytroides).
ALBERGEN, 4 juli 1998; 13 deelnemers.
Ten zuiden van het Kanaal Almelo-Nordhorn werden 3 kilometer-hokken bezocht.
In 246-486 (Vossenveldweg) werden de meeste soorten genoteerd: 165. De bermen leverden onder meer Hazenpootje (Trifolium arvense), Wilde bertram (Achillea ptarmica), Oranje havikskruid Hieracium aurantiacum) en Kruipganzerik (Potentilla anglica) op. Langs het Kanaal Almelo-Nordhorn vonden we Grote ratelaar
(Rhinanthus angustifolius) en aan het fietspad Langbaardgras (Vulpia myuros).
Km-hok 245-487 (Pooksbelten), waar we al 209 soorten kenden, werd terloops
bekeken. 84 soorten werden genoteerd, waarvan er 9 nieuw waren.
Het laatste blok 245-486 (Brandrietsweg) bracht slechts 158 soorten. Het vermelden waard waren hier Kleine leeuwenklauw (Aphanes inexpectata), Snavelzegge (Carex rostrata), Dicht havikskruid (Hieracium vulgatum) en Wateraardbei
(Potentilla palustris).
RIJSSEN, 5 september 1998; 10 deelnemers. Op deze herfstige dag werden twee
km-hokken bezocht in de Hoch, een gebied met veel dennenbos op droge zandgrond, ten zuiden van de A1 bij Rijssen. In km-hok 232-477 vonden we 128
soorten, waaronder massaal Tandjesgras (Danthonia decumbens) en Jeneverbes
(Juniperus communis); verder zagen we Bosaardbei (Fragaria vesca), Stekelbrem (Genista anglica), Bosdroogbloem (Gnaphalium sylvaticum). Op aanwijzing
van Henri Ludwig konden we een groeiplaats van Grote wolfsklauw (Lycopodium
clavatum) vinden. Aan de rand van de A1 stond behalve het onvermijdelijke
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Deens lepelblad (Cochlearia danica) en Hertshoornweegbree (Plantago coronopus) ook Behaard breukkruid (Herniaria hirsuta), de tweede vondst in Twente; en in het talud van een viaduct Bergroos (Rosa glauca).
In km-hok 233-477 streepten we slechts 107 soorten. Zwarte toorts (Verbascum
nigrum), Moerasbeemdgras (Poa palustris) en Liggend hertshooi (Hypericum humifusum) waren hier de aardigste soorten.
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