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Excursieverslagen FLORON - FWT 2000 
 

P.F. Stolwijk & J.W. Bielen 
 

SAASVELD, 20 mei; 5 deelnemers. 
 

We hebben in een groep 1 km-hok geïnventariseerd. 
In km-hok 249-483 (Zwartkotterbeek), dat nog niet eerder bezocht was, vonden 

we Slofhak (Anthoxanthum aristatum). Deze soort staat sinds kort op de 
(nieuwe) Rode Lijst 2000. 
Aan een diepe sloot stond Stomp vlotgras (Glyceria notata). Deze soort is pas 

sinds 1996 weer uit Twente bekend; we kennen er nu 7 vindplaatsen van. Elders 
in het km-hok vonden we de drie andere Nederlandse Vlotgras-soorten: Getand 

vlotgras (G. declinata), Mannagras (G. fluitans) en Liesgras (G. maxima). Een 
goede gelegenheid om de soorten te kunnen vergelijken. 
Overige leuke soorten waren: Tweerijige zegge (Carex disticha), Klein bronkruid 

(Montia fontana subsp. chondrosperma), al goed in vrucht. 
We vonden ook een Mispel (Mespilus germanica). Omdat vaak onduidelijk is of 

deze soort spontaan of aangeplant is, is ze van de nieuwe Rode Lijst afgevoerd. 
Samen met de inventarisatie van Gerard Jager later in het seizoen komen we op 
217 soorten. 

Terloops zijn nog enkele soorten genoteerd in km-hok 249-482 (Zandbongen), 
onder andere Klein kaasjeskruid (Malva neglecta), en in km-hok 250-483 (Saas-

veldermolen), waar al eerder was geïnventariseerd door Rita de Baas. Hier trof-
fen we: Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea), een soort die zich in Twente sterk 

uitbreidt, vooral langs snelwegen, en Hondsviooltje (Viola canina), een soort die 
juist sterk in aantal terugloopt en daarom op de nieuwe Rode Lijst terecht is ge-
komen. Dit laatste km-hok is later in het seizoen nog eens bezocht, wat al met al 

heeft geleid tot 269 soorten. Voorwaar een hoog aantal. 
 

SINT ISIDORUSHOEVE, 8 juli; 8 deelnemers. 
 
De groep van Jacques Bielen heeft km-hok 242-465 (Heuperman) doorzocht en 

vond: Korenbloem (Centaurea cyanus), nu een Rode Lijst-soort, en Hengel (Me-
lampyrum pratense). In totaal zijn er nu 192 soorten bekend. 

De groep van Pieter Stolwijk bezocht km-hok 243-464 (Hemersbrink). Daar wa-
ren te vinden: Rosse vossenstaart (Alopecurus aequalis), Slofhak, Kweekdravik 
(Bromopsis inermis). Een vondst van Watergras (Catabrosa aquatica) betekende 

de vierde vindplaats in Twente vanaf 1989. In twee aangrenzende km-hokken 
was deze soort in 1980 gevonden, maar herhaald onderzoek, ook in 2000, heeft 

de soort daar niet meer aan het licht gebracht. Er zijn nu in dit km-hok 197 soor-
ten bekend. 
 

DAARLE - DEN HAM, 9 september; 4 deelnemers. 
 

Deze excursie richtte zich met name op het vinden van water- en oeverplanten. 
We zagen in km-hok 232-495 (Dalvoordenbrug): Stomp sterrenkroos (Callitriche 



obtusangula), Bleke basterdwederik (Epilobium roseum), in Twente niet alge-

meen, en Watergentiaan (Nymphoides peltata). Het aantal soorten bedraagt nu 
163. 

In km-hok 232-496 (Vleerboer) vonden we Smal tandzaad (Bidens connata), in 
Noord-Twente niet ongewoon, en Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum). Sa-
men met de inventarisatie van Kasper Reinink bracht dit het totaal op 192 soor-

ten. 
 

Aan de excursies hebben deelgenomen: 
Corry Abbink, Wytze Boersma, Jacques Bielen, Henri Ludwig, Jan Meutstege, An-
dries van Renssen, Peter Spee, Pieter Stolwijk, Piet Vogelzang, Serge Vogelzang, 

Otto Zijlstra, Jan Zwienenberg. 
 

 


