
1 
 

HYPERICUM 3, november 2004 
 

Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2003 
 

P.F. Stolwijk, O.G. Zijlstra & J.W. Bielen 
 

• Witte amarant (Amaranthus albus): Tiende vondst in FLORON-district Twente, de zevende 
sinds 1989. 

Losser, in tuin (266-475). Een plant. (J. Kers) 

 

• Stinkende kamille (Anthemis cotula): Rode 
Lijst 1. Tweede geverifieerde vondst in FLO-
RON-district Twente. 

NO van Goor, aan zandpad haaks op de Zo-

merweg (238-475). Een plant. Herkenbaar 

aan de zeer smalle stroschubben op de 

bloembodem (W. Boersma) 

 

• Draadgentiaan (Cicendia filiformis): Rode 
Lijst 2. Zestiende vondst in FLORON-district 
Twente. 

Bij Denekamp (268-485), een dertigtal plan-

ten op een particulier ontwikkelingsterrein 

bij Erve Nijhuis. (Mevr. C.G. Abbink-Meije-

rink). De soort is nationaal en internationaal 

zo bedreigd dat we alle Twentse vondsten 

publiceren. 
Stinkende kamille 

 

• Spaanse ruiter x Kale jonker (Cirsium x forsteri): Tweede vondst in FLORON-district Twen-
te. 

In blauwgrasland samen met beide oudersoorten (260-489). (J.W. Bielen & J.J. Hofstra) 

 

• Bruin cypergras (Cyperus fuscus): Vijfde vondst in FLORON-district Twente, de vierde sinds 
1989. 

Bij Rijssen, in natuurontwikkelingsterrein langs de Regge (235-481). Verspreid een vijf-

tiental planten op natte, slikkige open grond. In hetzelfde terrein ook Kleine katten-

staart (Lythrum hyssopifolia) en Melkviooltje (Viola persicifolia). (Excursie Floristische 

Werkgroep Twente) 

 

• Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis): Vierde vondst in FLORON-district Twente. 
Lonnekerberg (259-477), een plant aan bospad. (H. Koop) 
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• Klein robertskruid (Geranium purpureum): Tweede vondst in FLORON-district Twente. 
Spoorwegovergang bij de Poppe (266-481), in het ballastbed. (P.F. Stolwijk) 

 

• Wijdbloeiende rus (Juncus tenageia): Rode Lijst 2. Zesentwintigste en zevenentwintigste 
vondst in FLORON-district Twente. 

Oldenzaal (258-479), industrieterrein, bergingsvijver (J.J. Hofstra); Witte Veen (256-

462), natuurontwikkelingsterrein (J.W. Bielen & P.F. Stolwijk). Ondanks het relatief 

hoge aantal vondsten in Twente vermelden we ze omdat de soort nationaal en inter-

nationaal sterk bedreigd is. 

 

• Spiesleeuwenbek (Kickxia elatine): Rode Lijst 3. Derde vondst in FLORON-district Twente.  
Oldenzaal op voormalige trambaan (260-480); meer dan 100 exemplaren. De soort 

werd in de tachtiger jaren van de vorig eeuw voor het eerst in Twente waargenomen 

langs spoorwegen, ook bij Oldenzaal (KOSTER, 1991). Ze bereikt in Overijssel de noord-

grens van haar areaal in Nederland. (J.W. Bielen) 

 

• Smal fakkelgras (Koeleria macrantha): Tweede en derde vondst in FLORON-district 
Twente. 

In wegbermen bij de rondweg van Oldenzaal (262-482; 258-481). De status van deze 

voorkomens is moeilijk te beoordelen; in één geval lijkt uitzaai (bedoeld of onbedoeld) 

waarschijnlijk. (A. van Renssen) 

 

• Ruw parelzaad (Lithospermum arvense): Rode Lijst 1. Derde vondst in FLORON-district 
Twente. 

Stokkum (231-470), ruige berm. (P.F. Stolwijk) 

 

• Stekende Wolfsklauw (Lycopodium annotinum): Rode Lijst 3. Derde vondst in FLORON-
district Twente 

Een in Nederland en Noord-Duitsland sterk afnemende soort. Aan de rand van een 

dennenbos op een landgoed (267-484). (J.W. Bielen op aanwijzing van de eigenaar T.P. 

Scholten) 

 

• Kleine kattenstaart (Lythrum hyssopifolia): Rode Lijst 4. Nieuw voor FLORON-district 
Twente. 

Twee vindplaatsen: Denekamp (264-488), op de drooggevallen oever van een recent 

gegraven poeltje. (J.W. Bielen & J.J. Hofstra); bij Rijssen (235-481), in natuurontwikke-

lingsterrein aan de Regge. (Excursie Floristische Werkgroep Twente). 

 

• Kale gierst (Panicum dichotomiflorum): Derde vondst in FLORON-district Twente. 
Oldenzaal (258-479), industrieterrein in aanleg. (P.F. Stolwijk) 

 

• Zuid-Afrikaanse gierst (Panicum schinzii): Zevende vondst in FLORON-district Twente. 
Beerzerveld (235-501); in wegberm. (P. Vogelzang) 
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• Klein glaskruid (Parietaria judaica): Tweede vondst in FLORON-district Twente. 
Enschede (259-471), aan oude, vochtige muur. (J.A.M. Schunselaar). De eerste vondst 

(Hengelo, 2000) betrof een adventief voorkomen. 

 

• Brede eikvaren (Polypodium interjectum): Tweede geverifieerde vondst in FLORON-dis-
trict Twente.1 

Bij Boekelo (249-471), houtwal. (R. v.d. Meijden) 

 

• Dwergvlas (Radiola linoides): Rode Lijst 2. Vierde en vijfde vondst in FLORON-district 
Twente. 

Zuid-Eschmarke bij Enschede (260-467), talrijk in natuurontwikkelingsterrein aan het 

Lappenpad, met o.m. Zeegroene zegge (Carex flacca). (J.A.M. Schunselaar). Bij Goor, in 

greppel samen met de sinds 1997 van deze vindplaats bekende Dwergrus (Juncus capi-

tatus). (F. Eysink) 

 

• Zilte schijnspurrie (Spergularia marina): Vijfde vondst in FLORON-district Twente. 
Bij Hengelo (248-473), onder viaduct van de A35. (F. de Noo & P.F. Stolwijk) 

 

• Melkviooltje (Viola persicifolia): Rode Lijst 2. Tweede vondst in FLORON-district Twente.  
Bij Rijssen, in natuurontwikkelingsterrein aan de Regge (235-481). Twee planten in 

vrucht. De vindplaats ligt drie kilometer west van de klassieke vindplaats in het Mok-

kelengoor. (Excursie Floristische Werkgroep Twente; J.A.M. Schunselaar & E.J. Weeda) 

 

• Wortelloos kroos (Wolffia arrhiza): Tweede vondst in FLORON-district Twente. 
Reestdal (226-514), in slootje. (Excursie Floristische Werkgroep Twente) 

Tot slot een lijstje met nieuwe verwilderingen van cultuurplanten. We kunnen verwachten 
dat deze categorie in de toekomst nog belangrijker zal worden, omdat er meer verwildert en 
omdat er meer aandacht is gekomen voor dergelijke voorkomens. 
 

• Boerenkrokus (Crocus tommasinianus) 
Bij Boekelo, berm landweg (249-471). (R. v.d. Meijden) 

 

• Tweekleurig springzaad (Impatiens balfourii) 
Hengelo (250-476). (J. Zwienenberg) 

 

• Driebladvetkruid (Sedum sarmentosum) 
263-481. (P.F. Stolwijk) 

 

Literatuur 
 
KOSTER, A. (1991). Spoorwegen, toevluchtsoord voor plant en dier. 

 

 
1 Er is inmiddels twijfel gerezen aan de determinatie. (Stolwijk, 2015) 


