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NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR. 22, NOVEMBER 2001 

 

Excursieverslagen FLORON - FWT 1999 
 

P.F. Stolwijk & J.W. Bielen 
 

FLERINGEN, 8 mei; 9 deelnemers. 
 

We zijn deze ochtend in twee groepen op pad gegaan. 
De groep onder leiding van Otto bezocht km-hok 254-492 (Lädderken). Het 
Haarlergrafveld bleek goed voor Kruipbrem (Genista pilosa) en Stekelbrem (G. 

anglica); beide soorten staan op de nieuwe Rode Lijst 2000, en vooral Kruipbrem 
is in Twente sterk achteruitgegaan.  

 
Verdere leuke vondsten waren Appelbes (Aronia x prunifolia) en Valse kamille 
(Anthemis arvensis) Deze laatste soort is in het noorden van Twente op verschil-

lende plaatsen te vinden. 
Het totale aantal standaardlijstsoorten bedraagt nu 157. 

In km-hok 255-492 (Onzoel) bezocht men een moerassig terreintje met soorten 
als Bittere veldkers (Cardamine amara), Scherpe zegge (Carex acuta), Tweerijige 

zegge (Carex disticha), Donkergroene basterdwederik (Epilobium obscurum), 
Holpijp (Equisetum fluviatile), Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius), Bosbies 
(Scirpus sylvaticus), Watermuur (Stellaria aquatica) en Beekpunge (Veronica 

beccabunga). Ook Hondsviooltje (Viola canina) werd in dit km-hok aangetroffen. 
Het totaal komt op 184. 

Pieter bezocht met zijn groep een 'leeg' km-hok (Borggreve, 255-491) en vond 
daar een aantal bossoorten zoals Gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon), 
Valse salie (Teucrium scorodonia) en Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana). 

Het aantal soorten kwam op 175. 
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WIERDEN, 12 juni; 9 deelnemers. 

 
We hebben in een groep km-hok 234-486 (Meijerinksberg) geïnventariseerd. Aan 

de Nottermorsweg vonden we Valse akkerkers (Rorippa x armoracioides) en 
Bieslook (Allium schoenoprasum); van deze laatste soort krijgen we de indruk 
dat ze zich de laatste jaren uitbreidt, vooral aan grote wegen. Aan de spoorbaan 

stonden Heksenmelk (Euphorbia esula) en Hondsviooltje. Langs een akker zagen 
we Zwenkdravik (Anisantha tectorum), Grijskruid (Berteroa incana), Gewoon 

langbaardgras (Vulpia myuros) en Korenbloem (Centaurea cyanus), de laatste 
tegenwoordig een Rode Lijst-soort! Aan de provinciale weg stond, behalve de in-
middels gebruikelijke soorten als Deens lepelblad (Cochlearia danica), Herts-

hoornweegbree (Plantago coronopus) en Steenkruidkers (Lepidium ruderale), 
ook nog Bolletjesraket (Rapistrum rugosum). Het aantal soorten kwam op 193. 

 
DEDEMSVAART, 10 juli; 12 deelnemers. 
 

De bedoeling van deze excursie was om waterplanten op te sporen. Vanwege de 
goede opkomst zijn we weer in twee groepen op weg gegaan. 

Otto kamde km-hok 226-509 (Arriërveld) uit en vond o.a.: Kalmoes (Acorus ca-
lamus), Zwanenbloem (Butomus umbellatus), Grof hoornblad (Ceratophyllum de-

mersum), Kikkerbeet (Hydrocharis morsus-ranae), Moeraswederik (Lysimachia 
thyrsiflora), Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus), Pijlkruid (Sagittaria 
sagittifolia), Veelwortelig kroos (Spirodela polyhriza), Gewoon / Vergeten blaas-

jeskruid (Utricularia vulgaris / australis). 
Pieter struinde door km-hok 228-511 (Breeslag) en noteerde o.a.: Waterviolier 

(Hottonia palustris), Schedefonteinkruid, Pijlkruid, Veelwortelig Kroos en Krabbe-
scheer (Stratiotes aloides). 
Na de lunchpauze hebben we twee km-hokken aan de zuidoever van de Vecht 

gedeeltelijk bekeken. In km-hok 228-504 (Arriëresweg) stonden Kalmoes, Zwa-
nenbloem, Geel walstro (Galium verum), Klein timoteegras (Phleum pratensis 

subsp. serotinum), Pijlkruid, Kleine egelskop (Sparganium emersum) en Lange 
ereprijs (Veronica longifolia). In 229-504 (Junne) Gevleugeld sterrenkroos (Cal-
litriche stagnalis), Klein timoteegras, Pijlkruid, Echte guldenroede (Solidago vir-

gaurea) en Lange ereprijs. 
 

RIJSSEN, 11 september; 5 deelnemers. 
 
Met ons vijven hebben we een landbouwhok met wat sloten (Zandhaar, 230-478) 

en een droog heideterrein (Brekelveld, 231-478) geïnventariseerd. Het land-
bouwhok leverde de volgende soorten op: Knikkend tandzaad (Bidens cernua), in 

dit deel van Twente zeldzaam, Kleine margriet (Leucanthemum paludosum), 
achtste vondst in Twente, en Blonde egelskop (Sparganium erectum subsp. ne-
glectum). Totaal 161 soorten. 

Het droge terrein was goed voor: Zandstruisgras (Agrostis vinealis), Tandjesgras 
(Danthonia decumbens), Kraaihei (Empetrum nigrum), Bosaardbei (Fragaria 

vesca), Borstelgras (Nardus stricta) en Echte guldenroede. 
Totaal 133 soorten. 
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Aan de excursies hebben deelgenomen: 

Elly Arends, Jacques Bielen, Wytze Boersma, Jan Engelen, Jaap Groot, Wim Hae-
nen, Marcel Hospers, Hr. en Mevr. Jonkers, Johan Kers, Henri Ludwig, Gerrit 

Meutstege, Jan Meutstege, Henk Ruiter, Peter Spee, Pieter Stolwijk, Piet Vogel-
zang, Serge Vogelzang, Otto Zijlstra. 
 


