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HYPERICUM 12, oktober 2014 
 

Excursieverslagen FWT-FLORON 2013 
 

P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra  
 
Stepelo-Asbroek, 27 april 2013 (5 deelnemers)  
 
Een excursie door een gevarieerd gebied (km-hok 248-468): loofbos, boerenland, de Hagmo-
lenbeek, natte en droge heide. In en langs het heideterrein in het noordelijk deel van het hok 
troffen we naast Drosera intermedia (Kleine zonnedauw), Eriophorum angustifolium (Veen-
pluis), Trichophorum cespitosum subsp. germanicum (Veenbies) en Rhynchospora fusca 
(Bruine snavelbies), ook een mooie plek Hypericum elodes (Moerashertshooi) aan. In het bos 
Asbroek werd de grote groeiplaats van Thelypte-
ris palustris (Moerasvaren) teruggevonden. Ze 
werd vergezeld door de al bijna bloeiende Carex 
elata (Stijve zegge), en ook C. elongata (Elzen-
zegge) en C. acutiformis (Moeraszegge). Vermel-
denswaard zijn verder Anemone nemorosa (Bos-
anemoon), Circaea lutetiana (Groot heksenkruid), 
Polygonatum multiflorum (Veelbloemige salo-
monszegel) en Ulex europaeus (Gaspeldoorn). In 
totaal 185 taxa. 

Eriophorum angustifolium (foto PIETER STOLWIJK) 

 
Zenderen - Bornse Beek, 1 juni 2013 (7 deelnemers)  
 
We liepen door een afwisselend landschap (km-hok 247-482) met tal van kleinere bosjes, 

een aantal beeklopen en veel boerenland. Dat le-
verde een behoorlijk aantal soorten op, echter 
met weinig bijzonderheden. De vegetatie in en 
aan de beken viel behoorlijk tegen. 
Vermeldenswaard zijn: Crassula helmsii (Water-
crassula), Leonurus cardiaca (Hartgespan) - ver-
wilderd, Maianthemum bifolium (Dalkruid), 
Mespilus germanica (Mispel), Polygonatum multi-
florum (Gewone salomonszegel), Tellima gran-
diflora (Franjekelk) - verwilderd. In totaal 236 
taxa. 

Crassula helmsii (foto PIETER STOLWIJK) 

 
Diffelen, 6 juli 2013 (6 deelnemers)  
Voor de eerste keer in zijn geschiedenis liet de excursieleiding (in dit geval de districtscoördi-
nator) het deze dag afweten. Gelukkig nam Bauk Reitsma ter plekke de taak over om de 
waarnemingen vast te leggen en kon een prachtige lijst worden samengesteld door de zes 
deelnemers. Een aantal overstromingsgebiedjes langs de Vecht werd bezocht, met op de 
drogere delen massaal Filago vulgaris (Duits viltkruid) en hier en daar Genista tinctoria (Verf-
brem); op een natter deel werd Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa gezien. 
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Bromopsis inermis (Kweekdravik), Centaurium erythraea (Echt duizendguldenkruid), Cicuta 
virosa (Waterscheerling), Dactylorhiza majalis 
subsp. praetermissa (Rietorchis), Filago vulgaris 
(Duits viltkruid), Genista tinctoria (Verfbrem), 
Juncus filiformis (Draadrus), Oenothera deflexa 
(Zandteunisbloem), Phleum pratense subsp. sero-
tinum (Klein timoteegras), Potamogeton lucens 
(Glanzig fonteinkruid), Potamogeton perfoliatus 
(Doorgroeid fonteinkruid), Potentilla argentea 
(Viltganzerik), Scrophularia umbrosa (Gevleugeld 
helmkruid), Veronica longifolia (Lange ereprijs). 

 Veronica longifolia (foto OTTO ZIJLSTRA) 

Aan de oever van de Vecht werden onder meer Cicuta virosa (Waterscheerling), Scrophularia 
umbrosa (Gevleugeld helmkruid) en Veronica longifolia (Lange ereprijs) genoteerd. In de 
Vecht Potamogeton lucens (Glanzig fonteinkruid) en Potamogeton perfoliatus (Doorgroeid 
fonteinkruid). Vermeldenswaard zijn ook de voor het Vechtdal kenmerkende soorten als Bro-
mopsis inermis (Kweekdravik), Centaurium erythraea (Echt duizendguldenkruid), Oenothera 
deflexa (Zandteunisbloem), Phleum pratense subsp. serotinum (Klein timoteegras) en Poten-
tilla argentea (Vilt-ganzerik). In totaal 192 taxa. 
 
Lattrop, 31 augustus 2013 (5 deelnemers)  
 
Deze excursie door het landelijk gebied rond Lat-
trop (km-hok 263-494) was goed voor 193 waar-
nemingen. De leukste vondst was Bidens connata 
(Vergeten tandzaad) langs de Geele Beek, in de 
wijde omgeving niet eerder aangetroffen. Ver-
meldenswaard zijn verder Solidago virgaurea 
(Echte guldenroede), Silene x hampeana -de hy-
bride van S. dioica (Dagkoekoeksbloem) en S. lati-
folia (Avondkoekoeksbloem-, Osmunda regalis 
(Koningsvaren) en verwilderde Juglans regia (Ok-
kernoot), die de laatste jaren bij ons steeds vaker 
wordt gezien. 
(In totaal 193 taxa.) 
 

Osmunda regalis (foto Pieter Stolwijk) 

 
Deelnemers aan de excursies: 
Jacques Bielen, Wytze Boersma, Dinant Meijer, Jan Meutstege, Andries van Renssen, Bauk 
Reitsma, Jo Schunselaar, Henk Schurink, Pieter Stolwijk, Wolfgang Waanders, Otto Zijlstra. 

 


