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NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR.9, JUNI 1993 

 

Excursieverslagen FLORON - FWT 1992 
 

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

VASSE, 9 mei; 16 deelnemers. 
 

Er zijn twee km-blokken in Vasse bezocht: de Oosteriksweg en de Braamberg. 
Een leuke vondst op het kerkhof betrof Klein bronkruid (Montia fontana subsp. 
chondrosperma). Dankzij de aanwezigheid van de heer G. Euverman (SBB) wa-

ren wij in de gelegenheid enige terreinen van Staatsbosbeheer te bezoeken. 
Van de soorten, die volgens verwachting gevonden zijn (met name de vroege 

bosplanten, maar ook soorten van de hei), zijn dit wel de aardigste: Dubbelloof 
(Blechnum spicant), Bittere veldkers (Cardamine amara), Blauwe zegge (Carex 
panicea), Lelietje-van-dalen (Convallaria majalis), Moerasviooltje (Viola palus-

tris). Bovendien maakte de heer Euverman ons attent op een poel met als bij-
zonderheden alweer Bronkruid (Montia fontana) en bovendien Klimopwaterra-

nonkel (Ranunculus hederaceus). Regen verhinderde ons verder te zoeken naar 
de van hier bekende Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius). 
 

HERTME, 23 mei; 14 deelnemers. 
 

Met toestemming van de beheerder hebben we de bosjes rond Hertme bekeken, 
die sinds enige jaren bezit zijn van Staatsbosbeheer. Helaas heeft de overlast 
van zeer agressieve muggen ons verhinderd de bosjes zeer grondig te doorzoe-

ken, zodat zeker een aantal interessante soorten is gemist. 
In de bosjes van het Hertemerveld werd de onlangs daar ontdekte Boszegge 

(Carex sylvatica) op twee plaatsen (en in twee km-blokken) aangetroffen. Ver-
dere bosplanten: Rode kornoelje (Cornus sanguinea), Tweestijlige meidoorn 
(Crataegus laevigata) RL, Mispel (Mespilus germanica) RL, Bloedzuring (Rumex 

sanguineus), Donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana) RL. 
De bosjes bij Voorhertme gaven nog Heelkruid (Sanicula europaea) RL, Grote ke-

verorchis (Listera ovata), Slanke sleutelbloem (Primula elatior), Bosereprijs (Ver-
onica montana) RL, Muursla (Mycelis muralis) en Groot heksenkruid (Circaea lu-

tetiana). 
Tenslotte zagen we in het dorp Voorhertme Tengere vetmuur (Sagina apetala), 
een soort die sinds kort in Twente aan het inburgeren is. 

Na een korte middagpauze trokken we in een kleinere samenstelling naar het Ka-
naal Almelo-Nordhorn, waar we nog Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora) en 

Zeegroene muur (Stellaria palustris) konden noteren. 
 
DIEPENHEIM, 13 juni; 17 deelnemers. 

 
Zes niet of nauwelijks onderzochte kilometerblokken in het zuiden van de ge-

meente Diepenheim werden deze zaterdagmorgen samen met de werkgroep Na-
tuur en Landschap Diepenheim geïnventariseerd. In min meer of meer schrale 
bermen vonden we aardige soorten als Hondsviooltje (Viola canina), Mannetjese-

reprijs (Veronica officinalis), Blauwe knoop (Succisa pratensis) en Valse salie 
(Teucrium scorodonia). In een bosje Muursla (Mycelis muralis), Koningsvaren 
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(Osmunda regalis) en een enkele Mispel (Mespilus germanica) RL. Een heideres-

tant in het Markvelderveld bleek sterk vergrast. Van een eertijds grote populatie 
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) werden nog maar drie exemplaren 

aangetroffen. 
 
ALBERGEN, KANAAL ALMELO-NORDHORN, 4 juli; 12 deelnemers. 

 
In twee groepen onder leiding van respectievelijk Jacques Bielen en Pieter Stol-

wijk hebben we de oevers van het Kanaal Almelo-Nordhorn zuidelijk van Alber-
gen geïnventariseerd. 
De groep van Pieter hoopte in km-blok 245-487 het Rijstgras (Leersia oryzoides) 

terug te vinden dat hier nog in 1982 is waargenomen, doch tevergeefs. De meer 
interessante soorten: Kraailook (Allium vineale), Smal beemdgras (Poa angusti-

folia), Kleine bevernel (Pimpinella saxifraga), Grote ratelaar (Rhinanthus angusti-
folius), Poelruit (Thalictrum flavum). Mede door de droogte zijn er overigens wei-
nig bijzondere vondsten gedaan. 

's-Middags is een beperkte groep nog bij de dubbele sluis (km-blok 254-488) 
gaan kijken waar we de meest bijzondere vondst deden: Groot warkruid (Cus-

cuta europaea) RL. Deze soort is niet eerder zo westelijk aan het kanaal gevon-
den. Verder hier: Muurvaren (Asplenium ruta-muraria). 

 
DRUTEN, WAAL, 29 augustus; 9 deelnemers. 
 

In matige regen, met later enige opklaringen, hebben we gezamenlijk drie km-
blokken in Druten, waarvan twee aan de Waal, geïnventariseerd. 

 
Op strandjes aan de Waal: Witte amarant (Amaranthus albus), Kleine majer 
(Amaranthus blitum), Nerfamarant (Amaranthus blitoides), Papegaaiekruid 

(Amaranthus retroflexus) en de hier veel algemenere Groene amarant (Amaran-
thus hybridus) (kaart 1). 

 
Voorts Liggende ganzevoet (Chenopodium pumilio) (kaart 2), Klein liefdegras 

(Eragrostis minor), Glad breukkruid (Herniaria glabra). 
 
Oeverwal: Smalle aster (Aster lanceolatus), Engelse alant (Inula britannica) RL, 

Oostenrijkse kers (Rorippa austriaca), Gevleugeld helmkruid (Scrophularia um-
brosa). 

Aan dijken: Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) RL, Knikkende distel (Car-
duus nutans), Kattedoorn (Ononis repens subsp. spinosa). 

  



3 
 

 
In kleistort: Bruin cypergras (Cyperus fuscus) RL, Liggende ganzerik (Potentilla 

supina), Tengere vetmuur (Sagina apetala), Viltig kruiskruid (Senecio erucifo-
lius). 

 
Op kribben: Hopwarkruid (Cuscuta lupuliformis), Hertsmunt (Mentha longifolia), 
Spaanse zuring (Rumex scutatus) niet bekend van dit atlasblok (39.46), Bezem-

kruiskruid (Senecio inaequidens), IJzerhard (Verbena officinalis) RL, Oeverstekel-
noot (Xanthium orientale), Late stekelnoot (Xanthium strumarium). 

Aan een wiel: Slijkgroen (Limosella aquatica). 
Bermen: Grote klit (Arctium lappa), Schijnraket (Erucastrum gallicum). 
 
De kaartjes zijn uitsluitend gebaseerd op vondsten van de Floristische Werkgroep Twente. 

 
VRIEZENVEEN, 12 september; 10 deelnemers. 

 
Op het verzamelpunt in Vriezenveen stelden enkele deelnemers uit de streek 

voor om de excursie langs het Vriezenveense Veenkanaal te houden. Deze sug-
gestie werd in dank aanvaard; vanaf Daarlerveen oostwaarts hebben we over 
een lengte van ongeveer een kilometer het kanaal en zijn oevers bekeken. Op 

voorhand verwachtten we niet veel, zo tussen de bintjes en de maïs. We werden 
dan ook aangenaam verrast door bijvoorbeeld Blaasjeskruid (Utricularia spec.), 

helaas niet bloeiend, zodat niet uitgemaakt kon worden of het Groot blaasjes-
kruid (Utricularia vulgaris) of Loos blaasjeskruid (U. australis) betrof. In de oe-
vervegetatie zagen we onder meer Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora), Wa-

terscheerling (Cicuta virosa) en de vier inheemse Tandzaad-soorten (Bidens 
spec.). Aan de noordkant van het kanaal bleek de berm hier en daar heischraal, 

met Blauwe knoop (Succisa pratensis), Stijve ogentroost (Euphrasia stricta) en 
Kruipganzerik (Potentilla anglica). De vondst van de dag: 32 exemplaren Moeras-
zoutgras (Triglochin palustris), een soort die niet eerder in dit atlasblok (28.14) 

was aangetroffen en bij ons momenteel alleen nog van een handvol natuurreser-
vaten bekend is. (Zie ook Nieuwsbrief 8, Bijzondere vondsten 1992). 

 

http://www.fwtwente.nl/n08_bijzondere_vondsten_fwt_1992.pdf

