
 

                                                        

 

 

 

 

 

Inventarisatieproject van de mossenwerkgroep 

KNNV, afdeling Eindhoven 

 

Januari 2011 – januari 2012 

  

De mossen van de Maashorst    



Mosseninventarisatie Maashorst                                                                                                                        3 
 

Mossen 
 

van 

Natuurgebied De Maashorst 
 

 

Inventarisatieproject van de mossenwerkgroep KNNV, afdeling Eindhoven 

Januari 2011 – januari 2012 

 

Tekst en samenstelling: Margriet Bekking 

 

Foto’s: Margriet Bekking  

 

 

Met overige medewerking van: 

Rob van der Burg, Nico Ettema, Dick Haaksma, Riny van Isterdael, Paul Jeschar, 

Kees van Kessel, Huub van Melick, Jo van Meurs, Marleen Smulders, Jaap van 

der Veen, Trudy Vos, Goos Zwanikken 

 

© KNNV, Mossenwerkgroep afdeling Eindhoven, 2012 

Dit verslag is ook te downloaden via: 

http://www.knnv.nl/eindhoven/documenten/verslag-demaashorst.pdf 

http://www.knnv.nl/eindhoven/documenten/verslag-demaashorst.pdf


Mosseninventarisatie Maashorst                                                                                                                        4 
 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

1. Inleiding ……………………………………………………………………………………………………………5 

2. Werkwijze ……………………………………………………………………………………………………………6 

3. Gebied  ……………………………………………………………………………………………………………7 

A. Beschrijving van de biotopen in de onderzochte km-hokken ……………………………8 

B. Naaldbos ……………………………………………………………………………………………………………8 

C. Loofbos ……………………………………………………………………………………………………………9 

D. Heide ……………………………………………………………………………………………………….…12 

E. Oever ven, poel, beekdal …………………………………………………………………………………..13 

F. Akker ………………………………………………………………………………………………………….14 

G. Greppels ………………………………………………………………………………………………………….14 

H. Weide ………………………………………………………………………………………………………….14 

I. Ruderaal ………………………………………………………………………………………………………….15 

J. Steen ………………………………………………………………………………………………………….15 

4. Beschrijving onderzochte km-hokken …………………………………………………………….16 

5. Beschrijvingen bijzondere soorten ……………………………………………………………………….37 

6. Samenvatting ………………………………………………………………………………………………………….42 

7. Literatuur ………………………………………………………………………………………………………….43 

8. Soortenlijst per biotoop (bijlage 1) ………………………………………………………………..……..44 

9. Soortenlijst per km-hok (bijlage 2) …………………………………………………………….…………50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mosseninventarisatie Maashorst                                                                                                                        5 
 

1. INLEIDING 

 

De inventarisatie van de mosflora in het gebied van de Maashorst is uitgevoerd door de 

mossenwerkgroep van de afdeling Eindhoven van de KNNV (Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging, Vereniging voor Veldbiologie). De werkgroep doet bryologisch 

onderzoek, voornamelijk in de regio Zuidoost-Brabant en Limburg. 

Na eerdere inventarisaties van de Kampina, het Wijboschbroek, het Weerterbos en De Geelders, is 

nader mossenonderzoek verricht in het gebied van de Maashorst. De mossenwerkgroep is hiervoor 

benaderd door de heer Nico Ettema, coördinator van de Stuurgroep Maashorst.  Stuurgroep De 

Maashorst bestaat uit de vier gemeentes Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Daarnaast zitten in de 

Stuurgroep vertegenwoordigers van Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas, 

Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, De Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale 

natuur- en milieuorganisaties en Regio VVV Noordoost-Brabant. Het uitgangspunt van de Stuurgroep 

Maashorst is om opnames te maken van bepaalde vegetatie-eenheden, teneinde de 

plantenassociatie van de terreinen te kunnen bepalen. Dit om de natuurwaarden vast te leggen en 

om de resultaten van de ontwikkelingen (successie) en de gevolgen van beheersmaatregelen te 

kunnen vaststellen. Er zijn hiertoe in totaal 12 kilometerhokken uitgekozen om specifiek benoemde 

biotopen op mossen te onderzoeken.  

Aan de hand van de aangegeven bijzonderheden per uitgekozen km-hok, zoals oude bosaanplant van 

rond 1900 en enkele natuurlijke bossen van 1840, is de werkgroep met haar mosseninventarisatie 

aan de slag gegaan. Het project is gestart in januari 2011 en is in januari 2012 afgerond. De 

mosseninventarisaties vonden voornamelijk in het winterhalfjaar plaats, in een tweewekelijkse 

cyclus; door de zachte winter 2011-2012 kon tot midden-januari 2012 het excursieprogramma 

normaal uitgevoerd worden. De uitgekozen km-hokken zijn in deze periode 14 keer bezocht. Tijdens 

de voorverkenning in oktober 2010 zijn er enkele opnames gemaakt bij de Grensweg. 

Aan het onderzoek hebben meegewerkt de leden van de mossenwerkgroep Eindhoven: Margriet 

Bekking, Rob van der Burg, Riny van Isterdael, Dick Haaksma, Huub van Melick, Jo van Meurs, 

Marleen Smulders en Trudy Vos. Van de mossenwerkgroep Tilburg/Den Bosch: Kees van Kessel en 

Goos Zwanikken. Overige leden: Jaap van der Veen en Paul Jeschar. De coördinator van de 

Stuurgroep Maashorst, Nico Ettema, heeft ons meermaals vergezeld op onze excursies. 

De verwachtingen van dit gebied met veel naaldbos op zandgronden en droge heide waren niet 

hooggespannen. Het project leverde echter verrassende vondsten op. Vooral in enkele luchtvochtige, 

jonge eikenaanplant zijn zeer zeldzame soorten aangetroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bernheze.org/
http://www.landerd.nl/
http://www.oss.nl/
http://www.uden.nl/
http://www.brabant.nl/
http://www.aaenmaas.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/
http://www.recron.nl/
http://www.slabroek.nl/
http://www.maashorstboeren.nl/
http://www.zlto.nl/
http://www.vvvnoordoostbrabant.nl/
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2. WERKWIJZE 

 

De inventarisaties vonden plaats op kilometerhok-niveau. Naast de specifiek benoemde biotopen in 

de opdracht van de Stuurgroep Maashorst, hebben we steeds het hele kilometerhok onderzocht. 

Soorten, die in het veld niet met zekerheid op naam gebracht konden worden, zijn ter 

microscopische determinatie meegenomen. 

In het gebied zijn door ons twaalf kilometerhokken bezocht. De meeste km-hokken zijn in één bezoek 

afgerond. In totaal heeft de werkgroep veertien dagexcursies aan het veldonderzoek besteed. 

 

 

 
 

Overzichtskaart van het gebied met de onderzochte km-hokken met omlijning aangegeven 
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3. HET GEBIED 

 

Natuurgebied De Maashorst is een aaneengesloten gebied van ca. 3.500 hectare, gelegen in de 

gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden.  

 

Heidevelden en grazige weiden, naaldbos en loofbos wisselen elkaar af. In Natuurgebied De 

Maashorst komen natte en droge gronden vlak naast elkaar voor. Kabbelende beekjes trekken een 

sprankelend spoor door de wijstgronden. Het roestbruine kwelwater vindt er zijn weg door de 

breukvlakken in de bodem.  

 

Het gebied De Maashorst is ontstaan toen de rivier de Maas hier tijdens de laatste ijstijd stroomde. 

Toen was het nog een breed meanderende rivier, die grof, grindrijk zand achterliet in haar 

stroomgebied. De Maas heeft zijn bedding uit dit gebied verlegd toen er meer dan honderdduizend 

jaar geleden breuken in de aardkorst ontstonden, waardoor sommige delen van de aardkorst 

omhoog geduwd werden. Deze hoger gelegen delen zijn nog altijd duidelijk in het landschap terug te 

vinden. Dit wordt een horst genoemd. Het lager gelegen gebied dat er naast ligt, wordt een slenk 

genoemd. De Maashorst ligt op zo’n langgerekte breuk, waar de aardkorst met ruim vier meter 

verschil omhoog gedrukt is. Het hoogteverschil is nauwelijks te zien, maar de breuk is nog wel te 

herkennen aan de bedekking van de aardkorst. Op de horsten zien we grind en soms zelfs grote 

keien. De slenken zijn volgestoven met fijn dekzand. 

 
Ligging Natuurgebied De Maashorst  
       Richting Nijmegen 

 
     Richting Eindhoven 

 

Door de verschuiving van de ondergrond loopt het grondwater moeilijk weg bij een breuk. Het water 

wordt daardoor bij de horst omhoog gestuwd. Zo komt het dat in De Maashorst de hoger gelegen 

gronden natter kunnen zijn dan de lager gelegen delen. We noemen dit de wijstgronden.  
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4  BESCHRIJVING VAN DE BIOTOPEN 

 
A – NAALDBOS 

 

 
Open plek met liggend dood hout in naaldbos 

 

In de Maashorst is in vroeger jaren veel naaldbos aangeplant. Het meest voorkomend is de Grove 

den, die zich goed thuisvoelt op de arme, droge zandgronden. Het hout hiervan werd indertijd 

gebruikt als stuthout voor de mijnen in Zuid-Limburg. Tegenwoordig is het beheer er meer en meer 

op gericht om de oorspronkelijke variatie in het landschap weer terug te krijgen. Dit gebeurt door 

delen van het bos te kappen, waardoor heide weer een kans krijgt. De bossen met Grove den zijn in 

dit gebied meestal gemengd met Eik en Berk. 

Door geringe lichtinval en het dichte naaldenpakket dat in deze bossen op de bodem ligt, krijgen 

bodemmossen weinig kans. Daarentegen vormt het liggend dood hout, dat in de oude bospercelen 

te vinden is en eveneens in díe percelen waar enkele jaren geleden bosomvoring heeft 

plaatsgevonden, open plekken waar mosgroei wél een kans krijgt. De liggende stammen zijn vaak 

volop met mos bedekt. Hier zijn dan ook de specialisten van dood hout te vinden, zoals Gewoon 

knopjesmos (Aulacomnium androgynum), Viertandmos (Tetraphis pellucida), Gedrongen kantmos 

(Lophocolea heterophylla), Geklauwd pronkmos (Herzogiella seligeri) en ook de algemene soorten als 

Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) en Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum 

cupressiforme).  

Een enkel perceel bestaat uit Lariks en Spar. Met name bij de naaldverliezende Lariks, is de 

bosbodem voor bodemmossen wél interessant, want hier is in het winterhalfjaar meer lichtinval. 

Zeker wanneer de bomen voldoende uit elkaar staan om voor nog meer lichtinval te zorgen, is de 

bodem vaak heel fraai met mos bedekt.  
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Algemene soorten die we in alle bekeken naaldbossen van de Maashorst volop aantreffen zijn 

Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium), Fraai haarmos (Polytrichum formosum), Gesnaveld 

klauwtjesmos, Heideklauwtjesmos (Hypnum cupressiforme en H. jutlandicum), Gewoon pluisjesmos 

(Dicranella heteromalla) en Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum). In mindere mate treffen 

we Gewoon thujamos (Thuidium tamariscinum) aan. Bijzondere soorten zijn ook gevonden, zoals in 

twee onderzochte km-hokken het Glanzend etagemos (Hylocomium splendens), een Rode Lijst-soort 

die als ‘kwetsbaar’ aangemerkt wordt. Een bijzondere vermelding is de lokaal soms overheersende 

mosbedekking van Gaaf kantmos (Lophocolea semiteres), een soort die in sommige percelen zowel 

op bosbodem, als op dood hout te vinden is. 

 

 

B – LOOFBOS 

 

 
Loofbos met oude eiken 

 

De bossen op de zandige en droge bodem van de Maashorst bestaan in het algemeen meer uit 

naaldbossen (gemengd met Eik en Berk) dan uit loofbossen. In de oude bosplantages welke van rond 

1895 dateren, treffen we enkele fraai uitziende eiken-berkenbossen met markante oude eiken aan. 

Jonge eiken treffen we menigmaal aan in stroken aangeplant langs de bosrand en een enkele keer 

temidden van bestaand gemengd naald- loofbos. Verder zijn er percelen beplant met Amerikaanse 

eik. In het Beekdal van de Grote Wetering liggen  enkele broekbossen met Populier. Langs de 

Grensweg is een nat Berkenbos op rabatten. Een wilgenstruweel vinden we min of meer bij toeval in 

een laagte tussen een stuifduinenwal bij de voormalige legeropslagplaats bij Nabbegat. 
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* BOSBODEM  

Met name de bosbodem van de oudere loofbospercelen is voor een groot deel mosbedekt. 

Algemene soorten als Gewoon gaffeltandmos, Gewoon pluisjesmos, Gewoon dikkopmos, Gesnaveld 

en Heideklauwtjesmos, Groot en Fijn laddermos (Pseudoscleropodium purum en Kindbergia 

praelonga) en Bronsmos (Pleurozium schreberi) zijn daar vaak royaal aanwezig. Minder vaak treffen 

we Geplooid snavelmos (Eurhynchium striatum) aan; de soort is wel van 11 van de 12 onderzochte 

km-hokken genoteerd, maar de talrijkheid is meestal bescheiden. Ditzelfde geldt ook voor Thujamos 

(Thuidium tamariscinum); een algemene soort in Nederland, waar we echt naar hebben moeten 

zoeken. We vinden het wel in 10 van de 12 km-hokken, maar mondjesmaat. Andere algemene 

bosmossen die we in het merendeel van de bekeken loofbossen aantreffen zijn: Gewoon sterrenmos 

(Mnium hornum), Breekblaadje, Bos- en Grijs kronkelsteeltje (Campylopus pyriformis, C. flexuosus en 

C. introflexus), Gewoon peermos (Pohlia nutans), Gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus), 

Krom platmos (Plagiothecium laetum), Gewoon haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus) en het 

levermos Gewoon kantmos (Lophocolea heterophylla).  Daar waar de bosbodem vochtiger is, groeit 

Groot rimpelmos (Atrichum undulatum) en Gewoon haarmos (Polytrichum commune var. 

perigonale). Slechts éénmaal vinden we Riempjesmos (Rhytidiadelphus loreus) en Pluimstaartmos 

(Rhytidiadelphus triquetrus); beide bijzondere soorten. 

 

* BOOMVOETEN – WORTELKLUITEN 

De boomvoeten van Eik zijn vaak begroeid met algemene soorten, die ook op de bosbodems te 

vinden zijn, zoals Gesnaveld klauwtjesmos, Gewoon dikkopmos en Gedrongen kantmos. Op 

berkenvoeten vinden we Bossig gaffeltandmos (Dicranum montanum), een soort die we in de 

Maashorst vaak in mooie populaties aantreffen, soms zelfs overheersend een stam bedekkend. 

Minder vaak vinden we Bros gaffeltandmos (Dicranum tauricum), een soort die zich eveneens op 

berkenvoeten thuisvoelt. Beide soorten lijken op elkaar, maar Bros gaffeltandmos is te herkennen 

aan de afbrekende bladtopjes, die aan de vingers blijven plakken wanneer je er overheen strijkt. 

Wortelkluiten bieden soms kansen aan soorten, die anders in een bos niet aan bod komen. In de 

oude bosaanplant en eveneens in de bosomvormingsbossen is veel liggend hout met kluit. Een 

typische soort die we een paar keer op zo’n kluit vinden is Aardappelknikmos (Bryum bornholmonse). 

Dit mos lijkt veel op Gewoon peermos (Pohlia nutans), maar heeft broedknolletjes, die in het 

substraat verborgen zitten. Deze zijn aan de onderkant van de mosplant met een loep als roodbruine 

bolletjes te zien.  

 

* EPIFYTEN 

Epifyten zijn schorsbewoners op met name schors van loofbomen zoals Wilg, Vlier, Eik, Es en 

Populier. Vooral jonge eikenbomen hebben onze aandacht, aangezien we op de schors van deze 

bomen vaak zeer bijzondere soorten aantreffen. 

 

De leden van de mossenwerkgroep stuiten in de Maashorst een enkele keer op zo’n perceel met 

jonge eikenbomen, beschut gelegen met een hoge luchtvochtigheid. Met name twee van deze bosjes 

leveren een aantal zeer bijzondere soorten op! Een beschut jong eikenbosje gelegen achter een 

stuifduin in de Slabroekse Bergen (km-hok 170-411) blijkt een eldorado voor bryologen; als soort van 

de dag noteren we hier het zeer zeldzame Weerhaakmos (Antitrichia curtipendula). Daarnaast vinden 

we nog meer zeldzame soorten als Glad kringmos (Neckera complanata), Gewoon pelsmos (Porella 

platyphylla), Boommos (Pylaisia polyantha), Ruige, Bonte en Slanke haarmuts (Orthotrichum 
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speciosum, O. stramineum en O.tenellum) en Staafjesiepenmos (Zygodon conoideus). In een jong 

gemengd eiken-, berkenbosje verscholen tussen percelen gemengd naaldbos met Eik bij de 

Voskampweg (km-hok 170-414) wordt de soort van de dag het zeer zeldzame en nauwelijks met het 

oog waarneembare Dwergwratjesmos (Cololejeunea minutissima). De soort wordt bij toeval ontdekt 

bij microscopische determinatie van meegenomen materiaal van het zeldzame Blauw boomvorkje 

(Metzgeria fruticulosa), waar Dwergwratjesmos doorheen groeit. Beide mossen staan op de Rode 

Lijst. Nog een Rode Lijst-soort die hier gevonden is, is de zeer zeldzame Ronde haarmuts 

(Orthotrichum patens).  

 

 
 Jonge eikenstammen met epifyten 

 

Van de Haarmutsen zijn twaalf soorten gevonden: de Gesloten, Gewone, Gesteelde, Grijze, Broed-, 

Kale, Ronde, Gekroesde, Ruige, Bonte, Gladde en Slanke Haarmuts (Orthotrichum acuminatum, O. 

affine, O. anomalum, O. diaphanum, O. lyellii, O. pallens, O. patens, O. pulchellum, O. speciosum, O. 

stramineum, O. striatum en O. tenellum). Van de Kroesmossen zien we vooral het Knotskroesmos 

(Ulota bruchii), maar ook het Trompetkroesmos (Ulota crispa) en zelfs het vrij zeldzame 

Broedkroesmos (Ulota phyllantha) vinden we in vier verschillende km-hokken. De drie meest 

algemene levermossen Helmroestmos (Frullania dilatata), Bleek boomvorkje (Metzgeria furcata) en 

Gewoon schijfjesmos (Radula complanata) treffen we in respectievelijk elf, tien en elf van de 

onderzochte km-hokken aan. Met name Bleek boomvorkje komt in de Maashorst zelden of niet in 

grote populaties voor; meestal was het af en toe een kleine pluk. Daarentegen staat Helmroestmos 

er soms heel fraai bij in grote populaties. Dit geldt eveneens voor Schijfjesmos, maar  in mindere 

mate.  
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Een soort als Knikkersterretje (Syntrichia papillosa) wordt niet vaak aangetroffen; slechts in 5 km-

hokken. Van de Iepenmossen komt  het zeldzame Staafjesiepenmos (Zygodon conoideus) in acht km-

hokken voor; de soort groeit meestal in kleine polletjes, maar op een plek treffen we het als een 

lange baan op een oude eikenstam. Op twee plaatsen vinden we Echt iepenmos (Zygodon 

viridissimus var. viridissimus). Iepenmossen zijn in het veld niet goed te determineren, maar aan de 

hand van het bekijken van de gemmen/broedstaafjes door een microscoop, doorgaans eenvoudig op 

naam te brengen. Blauw boomvorkje (Metzgeria fruticulosa) vinden we op de stam van een Wilg. 

Deze soort behoort tot de zeer zeldzame mossen in Nederland, maar wanneer het zich ergens 

vestigt, kunnen er uitgebreide matten gevormd worden, omdat dit mos zich gemakkelijk kan 

verspreiden met kleine broedkorrels, die altijd op het thallus aanwezig zijn.  

 

C – HEIDE 

 

 
 Heideveld bij Slabroeksche Bergen 

 

In het onderzochte gebied bevinden zich enkele grotere  heideterreinen: de Schaijksche Heide, de 

Slabroeksche Bergen, de Kanonsberg, Grensweg en Herperduin. Deze met Struikheide begroeide 

droge zandgronden worden begraasd door Schotse Hooglandrunderen, Konikpaarden en Kempische 

heideschapen. Wat mossen betreft, worden deze droge heidevelden gedomineerd door Grijs 

kronkelsteeltje (Campylopus introflexus) en Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum). In Herperduin 

en in de Maashorst langs de Brobbelbiesweg en langs de Grensweg liggen enkele kleinere percelen 

geplagde natte heide, waar – naast Struikheide – ook Dopheide voorkomt. In deze wat vochtiger 

terreinen vinden we meer soorten algemene bodemmossen, waaronder ook levermossen als 

Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha) en het minuscule Gewoon draadmos (Cephaloziella 

divaricata). 
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D - OEVERS VEN, POEL, BEEKDAL 

 

De Maashorst wordt doorsneden door het beekdal van de Grote Wetering en de Venloop. Voorts 

liggen er enkele poelen in de beekdalen en in het geplagde natuurontwikkelingsterrein bij de 

Grensweg. Het grootste ven in het gebied is het Ganzenven bij Herperduin. Voorts ligt er in de 

bossen bij de voormalige legeropslagplaats bij Nabbegat nog een oud ringven. 

De oevers van de Venloop en de Grote Wetering zijn te dicht begroeid met hogere planten om een 

interessante mosflora te verwachten. Hooguit ontdekken we hier en daar een plukje Gewoon 

dikkopmos. 

Daarentegen zijn de kale zandig-lemige oevers van de onderzochte gegraven poelen wél interessant. 

Hier vinden we de levermossen Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha), Gewoon plakkaatmos 

(Pellia epiphylla), Echt vetmos (Aneura pinguis) en het kleinere Broedkelkje (Gymnocolea inflata). 

Van de bladmossoorten treffen we Moerassikkelmos (Drepanocladus aduncus), Ven- en Geveerd 

sikkelmos (Warnstorfia fluitans en W.exannulata), Beekmos (Leptodictium riparium), Beekstaartjes-

mos (Philonotis fontana) en Gewoon haarmos en twee groeivarianten; (Polytrichum commune 

var.commune en P.commune var.perigonale), soorten die je op vochtige oevers en plagplekken vaak 

treft. 

 

Langs de oevers van het Ganzenven in Herperduin en het oude ringven vinden we vier verschillende 

veenmossen: Water-, Geoord, Fraai en Gewimperd veenmos (Sphagnum cuspidatum, 

S.denticulatum, S.fallax en S.fimbriatum).  Bij het oude ringven groeit ook Rood viltmuts 

(Aulacomnium palustre) in grote populaties langs de oever. 

 

 
 Oever Ganzenven 
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E – AKKERS 

 

In het centrale deel van de Maashorst liggen enkele maïsakkers. Langs de randen hiervan vinden we 

vooral veel Knikmossoorten: Zilvermos (Bryum argenteum), Geelkorrel-, Zode-, Grofkorrel-, 

Roestknol- en Braamknikmos (Bryum barnesii, B.caespiticium, B.dichotomum, B.microerythrocarpum 

en B.rubens). Ook Bleek en Gewoon dikkopmos (Brachythecium albicans en B.rutabulum), Gewoon 

krulmos (Funaria hygrometrica) en Gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus) zijn algemene 

soorten van akkerranden. Opmerkelijk is het voorkomen van Klein duinsterretje (Syntrichia ruralis 

var.calcicola), dat royaal langs een akkerrand bij Nabbegat groeit. 

 

F – GREPPELS 

 

In de onderzochte km-hokken zijn enkele greppels bekeken. Deze vormen meestal de grens tussen 

de bosaanplant en de akkers en weiden. De meeste greppels zijn te dicht begroeid met gras; op de 

weinige kale plekken vinden we vooral algemene mossen zoals Braamknikmos (Bryum rubens), 

Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) en Knolletjesgreppelmos (Dicranella staphyllina). In 

de droge bossen zijn weinig greppels. Typische greppelsoorten die we hier veel aantreffen zijn de 

levermossen Gaaf en Moerasbuidelmos (Calypogeia muelleriana en C.fissa). Een lange en diepe 

greppel doorsnijdt het bos bij het buurtschap Nabbegat. Deze greppel heeft steil aflopende wanden 

met een fraaie mosbedekking. (zie verder de beschrijving bij het betreffende km-hok 173-413).  

 

G – WEIDE 

 

Tussen de bospercelen liggen enkele weilanden, die meestal niet veel soorten opleveren. Het is 

zoeken naar kale plekken in de grasmat waar mos zich kan vestigen. Het zeer algemene Gewoon 

dikkopmos is hier de meest voorkomende soort, verder vooral Gewoon haakmos (Rhytidiadelphus 

squarrosus) en Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum). Op de open plekken in de natte 

graslanden van het beekdal van de Grote Wetering vinden we mossen die van een vochtige 

standplaats houden zoals Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata), Groot rimpelmos (Atrichum 

undulatum), Oeverpluisdraadmos (Amblystegium varium) en Gewoon haarmos (Polytrichum 

commune, var. perigonale). Zie verder de beschrijving van dit beekdal bij km-hok 170-411.  

 

 
 Beekdal 
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H - RUDERAAL  

 

Bebouwing treffen we bij de buurtschappen Menzel, Loo, Slabroek, Achterste Heide en Nabbegat. 

Hier is gekeken naar opritten en bermen, waar we de algemene ruderale soorten vinden zoals: 

Geelkorrel-, Grofkorrel-, Zilver- en Braamknikmos (Bryum barnesii, B. dichotomum, B. argenteum en 

B. rubens), Gewoon, Klei- en Vergeten smaragdsteeltje (Barbula convoluta, B. unguiculata en 

Pseudocrossidium hornschuchianum), Gewoon krulmos (Funaria hygrometrica), Bleek dikkopmos 

(Brachythecium albicans) en Gewoon haakmos (Rhytidiadalphus squarrosus). Veel van de ruderale 

soorten komen ook in andere biotopen voor; het zijn vaak algemene soorten. Zelfs voor deze soorten 

is het soms goed speuren, want de opritten en stoepjes blijken goed geveegd. Vooral in Nabbegat is 

het voor bryologen armoe troef; bij de bewoning is geen mos te vinden. In de andere buurtschappen 

worden de algemene ruderale soorten wel aangetroffen.  

 

I – STEEN 

 

Voor de steensoorten moet je doorgaans bij bebouwing zijn. Daar is de meeste kans op steen; 

bestrating, stenen muurtjes en afrasteringspaaltjes. Deze laatste treffen we ook langs de randen van 

akkers en weilanden. Ook op betonnen duikers, bruggen en waterputten zijn specifieke steenmossen 

te vinden. De meest algemene soorten op steen zijn: Gewoon muursterretje (Tortula muralis), 

Gewoon muisjesmos (Grimmia pulvinata), Muurachterlichtmos (Schistidium crassipilum), Gewoon 

pluisdraadmos (Amblystegium serpens) en Gedraaid dikkopmos (Bryum capillare). Boomsnavelmos 

(Rhynchosytegium confertum) vinden we – anders dan de naam van het mos doet vermoeden – ook 

vaak op steen. Muursnavelmos (Rhynchostegium murale) vinden we in vier km-hokken. Even buiten 

het buurtschap Nabbegat staat een heiligenbeeld in een nis van beton, welke fraai met mos begroeid 

is. Op een puinhoop van bakstenen langs het Kabouterpad bij Slabroek vinden we een groeivariant 

van Gewoon smaragdsteeltje met sterk gegolfde blaadjes; (Barbula convoluta var.commutata of 

sardoa). Steensoorten als Breed en Broeddubbeltandmos (Didymodon luridus en D. rigidulus) vinden 

we o.m. op de stoeptegels van het clubhuis van een hondensportvereniging in km-hok 169-418.  
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4. BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOCHTE KILOMETERHOKKEN 
 

KM-hok 168-411, Menzel. 
 

 
 

Dit km-hok bestaat voor een groot deel uit het buurtschap Menzel omringd door akkers en 

weilanden. De snelweg A-50 loopt ook door dit km-hok. De strook bos met aanplant in 1895 bestaat 

hoofdzakelijk uit naaldbos. Hier treffen we veel liggend naaldhout met wat eiken ertussen. Een klein 

deel bestaat uit een smalle strook met loofbosaanplant in 1840. 

 

De bosbodem is goed bedekt met meest algemene mossoorten als Gewoon gaffeltandmos 

(Dicranum scoparium), Fijn laddermos (Kindbergia praelonga), Groot laddermos 

(Pseudoscleropodium purum), Fraai haarmos (Polytrichum formosum), Geplooid snavelmos 

(Eurhynchium striatum), Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) en Gewoon sterremos (Mnium 

hornum). Slechts op een plek vinden we Thujamos (Thuidium tamariscinum).  

Op de liggende stammen vinden we een mooie kapselende populatie van het vrij zeldzame Geklauwd 

pronkmos (Herzogiella seligeri). Verder algemene soorten voor liggend dood hout als Gewoon 

knopjesmos (Aulacomnium androgynum) en Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla). 

 

De smalle strook waar in 1840 loofbos is aangeplant, grenst aan weilanden. Als opvallende epifyt 

wordt Broedkroesmos (Ulota phyllanta) hier op twee eiken aangetroffen.  

Een vlierbosje met Sleedoorn levert de meeste Haarmuts-soorten op, waaronder de Ruige haarmuts 

(Orthotrichum speciosum), als zeldzame soort. In dit bosje vinden we nog meer schorsbewoners 

zoals:  Gewoon Pluisdraadmos (Amblystegium serpens), Gekroesde haarmuts (Orthotrichum 

pulchellum) en Gladde haarmuts (Orthotrichum striatum). 

 

Totaal noteren we in dit km-hok 64 soorten, waarvan twee zeldzame soorten die epyfitisch groeien. 
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KM-hok 169-411, (Bezoekerscentrum) Slabroek. 

 

De bospercelen in dit km-hok zijn voor het merendeel bebost rond 1895. In het noordwestelijk deel 

ligt een perceel oud loofbos uit 1840. De Peelrandbreuk loopt diagonaal door dit km-hok. Een 

glooiing in het landschap is er nog zichtbaar. Tevens vind je in de greppels bruin (ijzerhoudend) water 

dat enkele meters verderop in de bodem wegzakt. In de directe omgeving van het bezoekerscentrum 

Slabroek vind je graslanden en akkers. Ook de Venloop doorsnijdt dit km-hok. De bosaanplant aan de 

zuidrand ligt op stuifduinen, die steil oprijzen in het landschap.  

Als eerste excursiedoel van dit Maashorst-project is dit km-hok uitgezocht, mede vanwege de 

vindbaarheid in de nabijheid van het Bezoekerscentrum Slabroek met parkeergelegenheid. We 

bezoeken dit km-hok voor het eerst op 28 januari 2011, een zeer koude excursiedag met een 

snijdende, gure wind. Bij wijze van grote uitzondering wordt de lunchpauze dan ook niet in het veld 

gehouden, maar zoeken we onze toevlucht in het Bezoekerscentrum Slabroek, waar we ons kunnen 

opwarmen met koffie, chocolademelk en soep. 

Het perceel, gekenmerkt als oud loofbos 1840, bevat gemengd loofbos met Eik, Berk en een strook 

naaldbos (Grove den). De bosbodem is mooi bedekt met algemene soorten als: Groot en Fijn 

laddermos, Gaffeltandmos en Heideklauwtjesmos. Ook vinden we hier, in de luwte van een liggende 

stam dood hout, Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus) op de bosbodem, een zeldzame soort. 

Deze vondst is de enige van het hele Maashorst-project. In een langs een akker gelegen smalle strook 

jong eikenbos,  groeien op de stammen van ca. 10-20 cm doorsnee veel epifyten, zoals haarmutsen. 

Naast de algemene soorten Gewone en Grijze haarmuts (Orthotrichum affine, O. diaphanum), staan 

hier ook de vrij zeldzame soorten Broedhaarmuts en Gekroesde haarmuts (O. lyellii en O. pulchellum) 

én de zeldzamere soorten  Ruige, Bonte, Gladde en Slanke haarmuts (O. speciosum, O stramineum, 

O. striatum en O. tenellum). Daarnaast de kroesmossen Knots- en Trompetkroesmos (Ulota bruchii en 

U.crispa), Vliermos  (Cryphaea heteromalla) en de algemene levermossen Gewoon schijfjesmos 

(Radula complanata), Helmroestmos (Frullania dilatata) en Bleek boomvorkje (Metzgeria furcata).  
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Als Rode Lijst-soort wordt Recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroides) op twee vindplaatsen 

aangetroffen. We vinden het op de stam van oude Eiken, waar de soort samen met het meer 

algemene Knikkend palmpjesmos (Isothecium myosuroides) groeit. 

 

Aan de zuidrand bevindt zich een oud stuifduin, dat steil oprijst in het landschap. Op dit stuifduin is in 

1895 bos aangeplant. We treffen hier een oud droog gemengd bos met veel liggend dood hout. Op 

de bodem ligt een strooisellaag van blad (voornamelijk Beuk), waardoor bodemmossen hier weinig 

tot geen kans krijgen. Daarentegen zijn de oude stobben en het liggend dood naaldhout mooi met 

mos begroeid. Hier vinden we Gewoon draadmos (Cephaloziella divaricata) en Viertandmos 

(Tetraphis pellucida).  

 

Totaal aantal soorten in dit km-hok: 82, waarvan 1 Rode Lijst-soort. 

 

 
 Oud gemengd loof- naaldbos op stuifduin 
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KM-hok 170-411, Slabroeksche Bergen (beekdal en heide van Slabroek). 
 

 
 

Dit km-hok is qua biotopen een zeer gevarieerd km-hok. 
Het bestaat o.m. uit stuifduinen met zeer oud bos (1840), vochtige en natte graslanden met 
veenmos, enkele vennen, het beekdal van de Venloop, droge heidevelden en een geschoond moeras. 
We bezoeken dit km-hok tweemaal. 

 

In dit km-hok bevindt zich het beekdal van de Venloop met  natte graslanden, waar ook veenmos 

groeit. We vinden er twee soorten: Geoord en Gewimperd veenmos (Sphagnum denticulatum en S. 

fimbriatum). Verder staat er in het natste gedeelte veel Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata), 

maar ook vrij zeldzame soorten zoals Beekstaartjesmos (Philonotis fontana), Sliertmos (Straminergon 

stramineum) en aan de rand van een natte greppel Korreltjes-peermos (Pohlia camptotrachela). De 

genoteerde soorten Vensikkelmos (Warnstorfia fluitans) en Gewoon haarmos (Polytrichum commune 

var. perigonale) zijn typische soorten van natte gronden. 

Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van dit vernatte beekdal, ligt oud loofbos, deels op 

stuifduinen. Op de bosbodem vinden we hier Fijn laddermos, Fraai haarmos, Gewoon sterrenmos en, 

in mindere mate Groot laddermos, Gewoon pronkmos en Krom platmos. Op de stammen zeven 

soorten Haarmutsen, waaronder de zeldzame Bonte en Slanke haarmuts.  

Een wal met eikenhakhout dat een klein deel van het beekdal omzoomt, levert aan algemene 

bodemmossen op: Grijs kronkelsteeltje, Breekblaadje, Gewoon pluisjesmos, Gewoon gaffeltandmos, 

Gesnaveld klauwtjesmos, Fijn laddermos, Gewoon sterrenmos, Fraai haarmos, Groot laddermos en 

Gewoon pronkmos. Op het eikenhakhout weinig schorsbewoners; we vinden er nog wel wat Gewone 

haarmuts, Knotskroesmos en Gewoon schijfjesmos. 

In het grote droge heideveld waar het Slingerpad doorheen loopt, blijft het aantal gevonden 

mossoorten beperkt tot de algemene soorten van deze biotoop: Grijs kronkelsteeltje, hier een 
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dominante soort, evenals Heideklauwtjesmos. En verder nog de soorten: Gewoon purpersteeltje, 

Gewoon gaffeltandmos, Gewoon peermos, Bleek dikkopmos en Ruig haarmos.  

Het soortenarme, droge heideveld, is deels omgeven door een rand met stuifduinen. In de luwte van 

deze stuifduinen ligt een jong eikenbosje. Het mossenhart van menig werkgroeplid ging open bij het 

zien van deze fraai bemoste stammetjes…. Op een van de eerste bomen wordt het zeer zeldzame en 

bijzondere Weerhaakmos (Antitrichia curtipendula) gevonden. Stammetje voor stammetje wordt 

bekeken en het levert nog meer bijzondere en zeldzame soorten van de Rode Lijst op: Glad kringmos 

(Neckera complanata), Gewoon pelsmos (Porella platyphylla) en nog een (kleinere) vindplaats van 

het Weerhaakmos. 

De gevarieerdheid aan biotopen maken dit km-hok het ‘rijkste’ hok van de Maashorst met 96 
soorten, waarvan 3 Rode Lijst-soorten. 
 
 

 
 Stuifduin met daarachter jong eikenbos 
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KM-hok 172-411, Grensweg.  
 

 
 
Gemengd loof- naaldbos, waarvan enkele percelen bebost in 1895, natuurontwikkelingsterrein met 
geplagde natte hei, poelen en grasland. 
 
Dit km-hok is ook in oktober 2010 tijdens de voorverkenning, samen met Nico Ettema, bezocht. 

Tijdens die gelegenheid zijn alleen opnames gemaakt van de biotopen droog grasland, jong elzen-

broekbos, poelrand en vochtige heide in het nieuwe natuurontwikkelingsterrein (geplagd). Op 1 

december 2011 is door de werkgroep het gehele km-hok met o.a. verschillende bospercelen 

bekeken. 

Als een van de eerste soorten van de dag wordt Riempjesmos (Rhytidiadelphus loreus) in de berm 

gevonden. Alvast een mooie vondst om mee te beginnen. Daarna struinen we door een berkenbosje 

op rabatten met vochtige greppels. Hierin groeit Geoord en Fraai veenmos (Sphagnum denticulatum 

en S.fallax), evenals Vensikkelmos (Warnstorfia fluitans). Een aan dit berkenbosje grenzend poeltje 

met lemig zandige oevers levert half vergaan, maar toch nog met wat sporen in het materiaal, Grof 

goudkorrelmos (Fossombromia foveolata) op. Tevens enkele soorten levermosjes op de zandige 

steilkanten, waaronder Broedkelkje (Gymnocolea inflata) en Gewoon maanmos (Cephalozia 

bicuspidata). Daarna gaan we door het hek naar het begraasde, nieuwe natuurontwikkelingsterrein 

met natte heide en een ondiepe poel, waar we de poeloever opnieuw bekijken. Helaas is de bodem 

nogal vertrapt door de hier grazende Schotse Hooglanders. Het meest voorkomende mos is hier 

Gewoon puntmos (Calliergonella bicuspidata), naast grote plakkaten met Moerassikkelmos 

(Drepanocladus aduncus), dat we hier in een afwijkende groeivorm vinden met blaadjes die heel erg 

aanliggen en die nauwelijks gesikkeld zijn. In het struweel vlakbij de poel, langs een steilrandje, staat 

Slankmos (Leptobryum pyriforme) met veel broedknolletjes langs de stengel en ook protonema-

stengeltjes in de bladoksels. Een rare groeivorm. In het door Elzenbosjes omzoomde en beschutte 

binnengebied groeit uitbundig Gewoon haarmos in de variant perigonale (Polytrichum commune var. 

perigonale). Op een steilkantje speuren we naar de kleinere mossoorten en vinden er 
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Bolletjespeermos (Pohlia bulbifera) en enkele levermosjes: Gewoon maanmos en Grof draadmos 

(Cephaloziella hampeana). 

 

We verlaten het geplagde terrein via een hek aan de oostzijde om de bospercelen van dit km-hok te 

gaan bekijken. Het km-hok bestaat voor driekwart uit bosaanplant. Een perceel met bosbessen-

planten wordt speciaal bekeken. De bosbessen staan alleen aan de rand en verder bestaat dit stuk 

bos voornamelijk uit veel Amerikaanse eiken gemengd met Grove den. De bosbodem onder 

Amerikaanse eiken is zo bedekt met blad dat er weinig tot geen mosgroei is. We treffen hier wel veel 

halfverteerd dood hout. Op deze liggende stammen staat veel Gewoon knopjesmos (Aulacomnium 

androgynum) en Geelsteeltje (Orthodontium lineare). Aan de rand van dit bosperceel en grenzend 

aan het agrarisch gebied ligt nog een laag stuifduintje. Tot slot gaan we door enkele percelen oude 

bosaanplant van 1895, grenzend aan de Zevenhuizerweg. De percelen zijn respectievelijk beplant 

met sparren en dennen. Het sparrenbos is nu een zeer dichtbegroeid, donker bos zonder 

vermeldenswaardige mossoorten. Daarna volgt een dennenbos met ondergroei van Adelaarsvaren 

en met een fraaie mosvloer van bijna 100% mosbedekking van de algemene soorten Gewoon 

gaffeltandmos, Fraai haarmos, Heideklauwtjesmos, Bronsmos, Gewoon pluisjesmos en 

Boskronkelsteeltje. Opvallend is dat we in dit km-hok met zoveel bosaanplant geen enkele 

epifytische levermossoort hebben aangetroffen: geen Schijfjesmos, noch Bleek boomvorkje of 

Helmroestmos! 

 

De totale score van dit hok is toch 68 soorten met een Rode Lijst-soort.  

 
 

 
 Begrazing nabij Grensweg 
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KM-hok 168-413, Loo, Beekdal van de Grote Wetering. 
 

 
 
Dit km-hok omvat veel verschillende biotopen: het buurtschap Loo, gemengd naald-, loofbos, droge 
heide waarvan een deel pas tien jaar geleden is omgevormd door bos te verwijderen.  

Voorts een perceel oud bos 1895, merendeels Grove den met daartussen Eik en Berk en een klein 

perceel gemengd loofbos. Langs het beekdal van de Grote Wetering liggen natte graslanden met een 

poel, een gemengd wilgen-, populier en vlierbos met hoog opgeschoten brandnetels. Op de breuklijn 

nog een gemengd elzen-, essenbroekbos. We hebben dit km-hok tweemaal bezocht; beide keren in 

augustus 2011.  

Het droge heideterrein dat tien jaar geleden uit bos is omgevormd, levert geen bijzondere soorten 

op; slechts een achttal algemene mossen worden genoteerd, waaronder Fraai en Ruig haarmos, 

Gewoon gaffeltandmos, Gewoon purpersteeltje, Heideklauwtjesmos, Breekblaadje, Grijs kronkel-

steeltje en langs een pad nog Zilvermos, een ruderale soort.  

In het perceel met bosaanplant 1895 en het gemengd naald-, loofbos vinden we de algemene 

bosmossen. Levermossen en epifyten zien we niet veel; alleen in het moeilijk toegankelijke wilgen-, 

populier-, vlierbos in het beekdal is de luchtvochtigheid hoog genoeg voor een mooie mosbedekking 

op stammen en takken. Omdat dit er van buitenaf hoopgevend uitzag, hebben we de metershoog 

groeiende brandnetels getrotseerd. Bewapend met een stok gaan we ‘op safari’ door dit perceel. 

Onze moeite wordt beloond met de vondst van het zeldzame Gewoon pelsmos (Porella platyphylla), 

dat op een oude vlier groeit. Deze soort is een Rode Lijst-soort. 

 

Het beekdal van de Grote Wetering is te dicht begroeid met hogere planten om mosgroei een kans te 

geven. De vochtige graslanden die eraan grenzen, eveneens. Wel vinden we langs de oever van een 

poel het levermos Echt vetmos (Aneura pinguis) en plukjes van het opvallende lichtgroene 

Beekstaartjesmos (Philonotis fontana). Deze soort treffen we eveneens langs de beekwand aan. 
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Een paar weken later lopen we op de terugweg van ons bezoek aan km-hok 168-414 door een jong 

eikenbos, waarvan een deel in hok 168-413 ligt. Hier vinden we - nieuw voor dit km-hok - de vrij 

zeldzame soorten: Eekhoorntjesmos (Leucodon sciuroides), Vliermos (Cryphaea heteromalla), 

Trompetkroesmos (Ulota crispa) en Broedkroesmos (Ulota phyllantha), allen schorsbewoners. 

 

In dit km-hok vinden we 77 mossoorten met twee soorten van de Rode Lijst. 
 
 

 
 Heideterrein bij buurtschap Loo, Kanonsberg 
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KM-hok 170-413, Brobbelbiesweg.  
 

 
Het perceel ligt grofweg tussen de Brobbelbiesweg en de Palmvenseweg. De onderzochte biotopen 

zijn: oude droge hei met ven, geplagd deel met vochtige en droge heide met ven, droge graslanden, 

akkerrand, gemengd loof-, naaldbos. 

De oude droge heide is zeer vergrast. Op een enkel kaal plekje komt Groot laddermos tussen het gras 

door. We lopen snel door naar het lager gelegen geplagde stuk met zowel droge en wat vochtiger 

heide met Struikheide en een ven. In het drogere gedeelte veel Grijs kronkelsteeltje, Gewoon 

gaffeltandmos, Heideklauwtjesmos, Groot laddermos, Gewoon peermos en de haarmossen: Fraai, 

zand- en ruig haarmos. In het nattere deel ook Gewoon puntmos, Gewoon purpersteeltje en zelfs 

twee levermossen: Gewoon maanmos (Cephalozia bicuspidata) en Gaaf kantmos (Lophocolea 

semiteres). Deze soort werd eerst Zuidelijk kantmos genoemd, omdat het oorspronkelijk een soort 

van het zuidelijk halfrond is. In de tweede helft van de vorige eeuw veroverde dit mos Europa. Rond 

1980 is het voor het eerst in Zuid-Nederland aangetroffen, maar inmiddels wordt het in het hele land 

gevonden. 

Een klein perceel vochtige heide met Dopheide, dat deels in km-hok 170-413 en deels in km-hok 170-

414 ligt, levert als nieuwe soort Gewoon haarmos variëteit perigonale op. Hier geen levermossen, 

maar wel veel Grijs kronkelsteeltje. 

 

Het gemengd bos is mooi bedekt met bodemsoorten, maar wel zeer eenzijdig: Heideklauwtjesmos, 

Gewoon gaffeltandmos en Gewoon peermos vormen hier de hoofdmoot van het mostapijt. 

 

In het grasland langs de akker vinden we algemene ruderale soorten, waaronder zes verschillende 

soorten knikmos: Zilvermos, Geelkorrel-, Zode-, Grofkorrel-, Roestknol- en Braamknikmos (Bryum 

argenteum, B. barnesii, B. caespiticium, B. dichotomum, B. microerythrocarpum en B. rubens). 

 

De diverse biotopen leveren uiteindelijk 46 soorten op, veruit het km-hok met het laagste totaal, 

zonder Rode Lijst-soorten. 
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KM-hok 172-413, Voormalig MOB-terrein.  

 

In dit km-hok bevindt zich een deel van het voormalige legerterrein, een oud ringven, oude (bebost 

1895) en jonge bebossing, akkers. 

Van het voormalige legerterrein MOB (Militaire Opslag Basis) zijn alle gebouwen en hekken 

verwijderd en is het gebied vrij toegankelijk. Daar waar eerst gebouwen hebben gestaan, vinden we 

veel ruderale soorten. Hier veel Knikmossen en zelfs een polletje Gewoon kleimos (Tortula truncata) 

met kapsels. Op een halfopen plek vinden we enkele plukjes van de Rode Lijst-soort Gerimpeld 

gaffeltandmos (Dicranum polysetum). Het bos hier ligt op stuifduinen waardoor er beschutte en 

luchtvochtige plaatsen gevormd kunnen worden. Zo treffen we in een beschut en lager gelegen 

wilgenstruweel epifyten als Gewone, Grijze, Broed- en Gladde haarmuts (Orthotrichum affine, O. 

diaphanum, O. lyellii en O. striatum). Ook levermossen als Gewoon schijfjesmos, Helmroestmos en 

twee soorten Metzgeria (Bleek en Blauw boomvorkje). En daarna in een beschut achter een stuwwal 

gelegen jong eikenbosje: het zeldzame Gewoon pelsmos (Porella platyphylla), heel veel Vliermos 

(Cryphaea heteromalla), ook Gewoon zijdemos (Homalothecium sericeum), Gewone en Gladde 

haarmuts, Gesnaveld klauwtjesmos en Gewoon sikkelsterretje.  

Ook de bosbodem is hier fraai bedekt met: Heideklauwtjesmos, Gewoon gaffeltandmos, Bronsmos 

en Fraai haarmos als overheersende soorten. Daarnaast ook Zandhaarmos, in mindere mate Groot 

laddermos, Grijs kronkelsteeltje, Gerimpeld platmos (Plagiothecium undulatum) en in een verdiept 

nat stukje: Rood viltmos (Aulacomnium palustre). 

Het ringven blijkt tamelijk dicht begroeid te zijn met riet en met veenmos. Drie soorten zelfs: Water-, 

Geoord en Fraai veenmos (Sphagnum cuspidatum, S. denticulatum en S. fallax). Voorts: Vensikkelmos 

(Warnstorfia fluitans), Gewoon haarmos en langs de oever heel veel Rood viltmos; een forse soort 

die opvalt door de geelgroene kleur en het roodbruin rizoïdenvilt langs de stengel!  
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In een lariksbos met veel liggend naaldhout vinden we eindelijk Gewoon thujamos (Thuidium 

tamariscinum). Dit is een algemene bosbodemsoort, maar in de Maashorst komen we dit mos slechts 

mondjesmaat tegen en moeten we er echt naar zoeken. Een mooie soort die we tussen het Gewoon 

thujamos vinden is Glanzend etagemos (Hylocomium splendens), een kwetsbare Rode Lijst-soort. 

Opmerkelijk is nog de groeiplaats van Bossig gaffeltandmos (Dicranum montanum) op een schuine 

stam van een Grove den. Normaal vinden we deze soort op schors van Berk of Zomereik. 

 

Tijdens een vervolgbezoek in november bekijken we het oudste bosdeel (aangeplant 1895) van dit 

km-hok. De eerste nachtvorst zorgt ervoor dat de doorgaans zachte mosbodem in het bos soms glad 

en hard is.  

 

Het oudste bosgedeelte van dit km-hok is landschappelijk gezien fraai vanwege de ligging op 

stuifduintjes. Het bos bestaat uit Grove den en Eik, met ondergroei van o.a. Vogelkers. Het bos is 

deels halfopen, waardoor Pijpenstrootje een kans krijgt zich op de open plekken te vestigen.  

De bosbodem is mooi bedekt met algemene mossen: veel Bronsmos, Heideklauwtjesmos en Gewoon 

gaffeltandmos. Epifyten vinden we weinig, maar uiteindelijk noteren we toch na veel speuren 

eenmaal Bleek boomvorkje en tweemaal Helmroestmos en Gewoon schijfjesmos. We zien nauwelijks 

haarmutsen, wel kroesmossen; voornamelijk Knotskroesmos en slechts een keer Trompetkroesmos. 

Op een liggende stam dood hout groeit op een plaats een mooie populatie Geklauwd pronkmos 

(Herzogiella seligeri). Dit is een kenmerkende soort voor ontschorst liggend hout en draagt vaak 

kapsels. 

 

Het totaal aantal soorten komt op 81 waarvan 4 Rode Lijst-soorten. 

 

 
 stuifduin 
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KM-hok 173-413, Nabbegat .  
 

 
 
Naast de agragrische buurtschappen Nabbegat en Voederheil met hun akkers en weilanden, bevindt 
zich in de zuidwesthoek van dit km-hok een bebost perceel waar volgens oude kaarten reeds in 1840 
en 1895 loof- en naaldbos is aangeplant. 

In het meest oostelijke beboste deel liggen enkele hogere stuifduinen en wordt dit stukje bos vooral 

als crosscircuit gebruikt. Het bestaat uit droog gemengd loof- naaldbos met Eik, Berk en Grove den. 

Aan de rand van dit perceeltje staan ook Vlier en Vogelkers. De agrarische buurtschappen Nabbegat 

en Voederheil met hun akkers en weilanden, bevinden zich in de zuidwesthoek van dit km-hok. 

Vooral de bosbodem is goed met mos bedekt: de hoofdmoot aan mos is hier Fijn en Groot laddermos 

en Gewoon gaffeltandmos. Op de stammen valt vooral het veelvuldig voorkomen van Bossig 

gaffeltandmos (Dicranum montanum) op, soms stambreed groeiend. Aan overige epifyten staat er 

niet veel. Op Vlier aan de rand van het perceel Helmroestmos, Broedhaarmuts en op Vogelkers nog 

een plukje Gewoon schijfjesmos. In dit oude bosdeel ligt veel dood hout, waarop Viertandmos 

(Tetraphis pellucida) kapselend mooi staat te zijn. Opmerkelijk is de vondst van Bros gaffeltandmos 

(Dicranum tauricum) op dood hout. Veel van de liggende stammen dood hout hebben nog 

wortelkluiten. Hierop kunnen zich mossen vestigen die specifiek deze verticale biotoop opzoeken. 

Hier vinden we dan ook Gewone viltmuts (Pogonatum aloides), een soort die graag op wortelkluiten 

en op rechte greppelwanden groeit.  

Dwars door het bosperceel loopt een diepe greppel met nagenoeg verticale wanden. Lopend door 

deze droge bosgreppel zien we Nerflevermos (Diplophyllum albicans), een levermos met een 

schijnnerf. Dit is een karakteristieke soort van allerlei steilkantjes op zandgrond en het bedekt hier de 

greppelwand aan beide zijden over meerdere meters. Een andere soort van steilkantjes is Gewone 

viltmuts (Pogonatum aloides), die we hier op een plek vinden.  Aan de bovenrand van de greppel zien 

we op slechts één plek een paar polletjes met het Kussentjesmos (Leucobryum glaucum), ook een 

algemene bossoort die we in de Maashorst echter slechts op twee groeiplaatsen vinden. 

Langs de bosrand slingert de greppel door de akkers verder. De greppel is hier recent geschoond en 

diverse pioniermosjes hebben reeds de kans genomen om zich op de greppelwand en -bodem te 
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vestigen. We vinden er Lichtrandmos (Jungermannia gracillima), veel Gewoon moerasvorkje 

(Riccardia chamaedryfolia) en Klein rimpelmos (Atrichum tenellum). Dit is een kwetsbare soort van 

de Rode Lijst, welke dikwijls aangetroffen wordt op gegraven plaatsen zoals kale greppels en 

geplagde natuurontwikkelingsterreinen. Iets hoger op de greppelwand treffen we weer veel 

Moerasbuidelmos (Calypogeia fissa), een soort die we ook in de bosgreppel veel hebben gezien. 

Voorts vinden we Bolletjes- en Korreltjespeermos (Pohlia bulbifera en P. camptotrachela), twee 

soorten Peermos met broedbollen en -korrels in de bladoksels en Lichtrandmos (Jungermannia 

gracillima), een klein levermos dat we ook bij eerdere inventarisaties in Noord-Brabant op 

greppelwanden aantroffen. 

Omdat bos slechts een klein deel van dit km-hok vult, wordt er ook naar de ruderale soorten gezocht 

in het buurtschap Nabbegat. Helaas voor ons mossenmensen, veegt men hier zo goed zijn straatje 

dat mos er geen kans krijgt. Wel vinden we enkele steensoorten bij een heiligenbeeld dat omringd is 

door een stenen wal van betonblokken. Hierop groeien vooral de steensoorten Gedraaid knikmos 

(Bryum capillare), Gewoon muisjesmos (Grimmia pulvinata) en Gewoon Zijdemos (Homalothecium 

sericeum), een soort die vooral in droge vorm duidelijk te herkennen is aan de korte, gebogen 

zijtakjes met geelgroene punt. Dit mos voelt ook ‘zijdeachtig’ aan, vandaar de naam. Het Klein 

duinsterretje (Syntrichia ruralis var. calcicola) is een soort van zandgronden, maar wordt ook op 

steen gevonden, zoals nu. 

Het totaal voor dit km-hok komt op 74 soorten met een Rode Lijst-mos. 
 
 
 

  
Bosgreppel      Nerflevermos (Diplophyllum albicans) 
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KM-hok 168-414, Kanonsberg. 
 

 
 
Het km-hok De Kanonsberg bestaat uit droge heide, restant vochtige heide, dennenbos, gemengd 
bos en gedund loofbos. Dit laatste zijn percelen waaruit de grove dennen zijn verwijderd en de 
loofbomen zijn gespaard als begin van de bosomvorming naar natuurbos. 

Op de droge heide, die ook nog eens begraasd wordt door een kudde Schotse Hooglanders, is er voor 

mossenliefhebbers weinig te halen: met een soort of acht algemene mossen heb je het er wel gehad. 

Een stukje wat nattere vergrasde heide leverde evenmin hoogtepunten op. 

Wat het bos betreft: in het noordoostelijk deel van het km-hok ligt een perceel waar reeds in de 19e 

eeuw bos aangeplant is. Hier zou de bodem mossen op moeten leveren die dit aantonen. Echter, de 

bosbodem is juist in dit deel zeer schaars met mos begroeid. Op een ander perceel met meer 

naaldhout is de bosbodem wel prachtig met mos bedekt; het levert weliswaar alleen de “gewone” 

soorten op zoals veel Gewoon gaffeltandmos, Heideklauwtjesmos en in mindere mate Bronsmos, 

Groot laddermos, Grijs kronkelsteeltje en Fraai haarmos, maar het ziet er niettemin fraai uit. 

Langs de westgrens van dit km-hok ligt een oud bosperceel dat zeer de moeite waard is: hier staat 

een mix van oude en jonge Eik en Beuk met aan de rand o.a. Wilde kers. Vooral de stammen en 

takken van de jonge Eiken zijn prachtig met mos begroeid: we zien veel Gewone en Broedhaarmuts, 

maar ook op een aantal bomen grote groeiplaatsen van Broedkroesmos (Ulota phyllantha). Dit is de 

enige Kroesmossoort in Nederland die geen kapsels, maar broedkorrels aan de bladtoppen vormt. 

Andere bijzondere soorten die we van dit bos noteren zijn: Vliermos (Cryphaea heteromalla), 

Knikkend palmpjesmos (Isothecium myosuroides), Knikkersterretje (Syntrichia papillosa), Gewoon 

zijdemos (Homalothecium sericeum) en de zeldzame Slanke haarmuts (Orthotrichum tenellum). 

Het aantal gevonden mossoorten bedraagt van dit km-hok 60 soorten zonder Rode Lijst-soort. 
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KM-hok 170-414, Schaijksche Heide (Palmenstraat) . 
 

 
 

Zo ongeveer diagonaal door dit km-hok lopen de Voskampweg en de Palmenstraat. Deze wegen 
begrenzen tevens het agrarisch gebied met akkers en het bosgebied met daarin droge heide, 
vochtige heide met ven, naaldbos met loofhoutopslag. 

In dit km-hok ligt een klein perceeltje  vochtige heide met Dopheide en een ven. Het levert wat 

algemene soorten op zoals Gewoon gaffeltandmos, Heideklauwtjesmos en Grijs kronkelsteeltje. 

Ondanks ons speuren vinden we hier geen levermosjes tussen de begroeiing. 

Het bosdeel met veel naaldhout, gemengd met wat Eiken is erg droog. Wel groeien hier veel 

bodemmossen maar het blijven vooral de algemene soorten Heideklauwtjesmos, Gewoon 

gaffeltandmos, Bronsmos en nog wat Groot laddermos.  

In de noordwesthoek bij Voskampweg ligt een beschut eikenbos met jonge Eiken. Met name deze 

jonge Eiken zijn fraai begroeid met vooral haarmutsen, kroesmossen en de bekende drie onder de 

levermossen: Helmroestmos, Bleek boomvorkje en Gewoon schijfjesmos. Van de haarmutsen blijkt 

later bij controle dat in dit bos maar liefst elf soorten, waaronder twee zeer zeldzame (Gesloten en 

Ronde haarmuts, (Orthotrichum acuminatum en O. patens), gevonden zijn! We vinden hier verder 

nog op meerdere stammen ook mooie populaties Vliermos, Uiterwaardmos (Leskea polycarpa) en de 

zeldzame Rode Lijst-soort Gewoon pelsmos (Porella platyphylla). In een greppel in een open plek in 

dit bos staat Glanzend etagemos (Hylocomium splendens), eveneens een Rode Lijst-soort. Als klap op 

de vuurpijl blijkt dat ’s avonds, bij het microscopisch bekijken van het meegenomen materiaal, nog 

een bijzondere soort aan de lijst kan worden toegevoegd: het zeer zeldzame, en met het oog 

nauwelijks waarneembare Dwergwratjesmos (Cololejeunea minutissima). Het is de enige 

waarneming van deze soort  in de Maashorst! 

Het totaal voor dit km-hok komt op 77 soorten, met 6 soorten van de Rode Lijst. 
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KM-hok 168-418, Achterste Heide, (Herperduin), Snipperjacht.  
 

 
 

Dit km-hok bestaat voor het overgrote deel uit gemengd naald- , loofbos op lage stuifduintjes. Een 
deel van dit bos is eind 19e eeuw bebost.  

Door de bosomvorming van enkele jaren geleden, liggen hier veel ‘wallen’ van liggende stammen, 

veelal begroeid met Gesnaveld klauwtjesmos. Op de vele wortelkluiten die hier zijn blijven liggen 

groeien de algemene mossen: Gewoon pluisjesmos, Groot rimpelmos, Fraai haarmos en Grijs 

kronkelsteeltje. Slechts eenmaal vinden we ‘het’ wortelkluitmos: Aardappelknikmos (Bryum 

bornholmense). 

Het bos hier bestaat uit Grove den met een menging van wat Berk en Eik. Wanneer er in de 

luchtvochtige luwte achter een duintje jonge Eiken staan, kan je hier wel wat verwachten aan 

schorsbewonende mossen. We vinden wat algemene soorten haarmuts, maar verder is het wat 

epifytische soorten betreft lang zoeken naar m.n. de bekende ‘drie’ levermossen: Gewoon 

schijfjesmos, Helmroestmos en Bleek boomvorkje. Vooral de laatste soort komt hier maar zeer 

sporadisch voor en dan ook nog in hele kleine populaties. Gewoon schijfjesmos staat hier soms fraai 

met perianthen. Vooral Helmroestmos doet het hier goed; met enige regelmaat treffen we deze 

soort aan. Verder is het opvallend dat er veel Kroesmossen (Ulota’s), zowel Knots- als 

Trompetkroesmos voorkomen. Op een luwe plaats treffen we een paar overhangende takken van 

een Eik, bedekt met talloze polletjes Trompetkroesmos, die zich fraai kapselend van hun beste kant 

laten zien. 

Wat de bodemmossen betreft, is het Gaaf kantmos (Lophocolea semiteres) in een dennenperceel 

overheersend, samen met Gewoon gaffeltandmos en Heideklauwtjesmos. Het Gaaf kantmos groeit 

hier, soms niets ontziend, over alles wat op de bodem ligt heen; takken, liggend dood hout en 

boomstronken. Sommige liggende stammen zijn nagenoeg volledig overdekt met dit opvallende 

lichtgroene levermos.  
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In het gemengd bos in het westelijk deel van dit km-hok staan oude eikenbomen, waar het mos bijna 

van ‘afdruipt’. Meestal is dit het algemene Gesnaveld klauwtjesmos. In dit halfopen bosdeel is de 

bosbodem met veel Pijpenstrootje prachtig ‘mos’-groen bedekt met soorten als Fijn en Groot 

laddermos. 

In de ruwe schorsspleten van enkele schuine dennenstammen ziet het groen van het minuscule 

Gewoon draadjesmos (Cephaloziella divaricata), dat zich over een halve tot een meter lengte in de 

spleten heeft genesteld; een niet zo alledaagse plek voor dit mosje, dat je doorgaans tussen andere 

soorten in natte heide of op wegterend hout vindt. 

In de zuidwesthoek ligt een perceel met geplagde natte heide met de naam Snipperjacht. We 

bezoeken dit gebied in januari 2012 bij een hoge waterstand. Dit natte stuk geplagde heide met veel 

Dopheide, is inderdaad nat tot zeer nat. Ook de regengoden hebben bedacht dat het op natte heide 

nat moet zijn, en dat is het dus ook van bovenaf…. 

De open plekken tussen de struikheide zijn voornamelijk begroeid met Grijs kronkelsteeltje. Dit 

vinden we met sporenkapsels. Dan pas kan je zien waarom Grijs kronkelsteeltje aan zijn naam komt: 

de kapselstelen met sporenkapsels kronkelen weer terug in het mosplantje. Voorts groeit er nog 

Gesnaveld klauwtjesmos, Breekblaadje, Geelsteeltje en Fraai, Ruig en Zandhaarmos. Heide-

klauwtjesmos vinden we niet in het centrale deel, maar het staat wel langs de rand van dit geplagde 

stuk. 

Bij het hondenterrein is het scoren van steensoorten op en rond het clubgebouw. Muursnavelmos 

(Rhynchostegium murale) fertiel wordt hier o.a. gevonden. 

Het totaal aantal genoteerde soorten bedraagt in dit km-hok 74 soorten, zonder Rode Lijst-mossen. 

 

 Natte geplagde heide Snipperjacht  
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KM-hok 169-418, Groot Ganzenven, (Herperduin). 

 

Het Ganzenven is een gebufferd ven met zure venranden met vochtige heide. Aan de zuidrand 

hiervan ligt een droog heidegebied met stuifzand. Voorts bestaat dit km-hok voornamelijk uit 

naaldhout (Grove den) gemengd met Eik en Berk. Na de bosomvorming van enkele jaren geleden ligt 

hier veel gestapeld hout. 

We hebben dit km-hok twee keer bezocht, in december 2011 en in januari 2012. Tijdens ons eerste 

bezoek aan dit km-hok hebben we voornamelijk naar de oever en het aangrenzende gebied van het 

Ganzenven zelf gekeken.  

Wat de oeverzone van het Ganzenven betreft: ten tijde van ons bezoek in december 2011 staat het 

water in het Ganzenven behoorlijk hoog. Er is goed te zien dat veel van de mosbegroeiing langs de 

waterrand al onder water staat. Veel veenmossen staan in, dan wel onder water. Langs de zandig-

lemige oever is Gewoon haarmos, (Polytrichum commune, var. commune) de overheersende soort, 

terwijl langs de waterrand veel Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum) te vinden is. Op de kale 

plekken van de oever kijken we extra goed naar de ‘specials’, die je in deze biotoop zou kunnen 

aantreffen. Na enig speurwerk vinden we mooie soorten, waaronder een Rode Lijst-soort; het Klein 

rimpelmos (Atrichum tenellum). Verder nog Grof goudkorrelmos (Fossombromia foveolata), Echt 

vetmos (Aneura pinguis) en Hol moerasvorkje (Riccardia incurvata). Tussen de pitrus langs de oever 

groeit massaal het Gaaf kantmos (Lophocolea semiteres), samen met het Gewoon haakmos 

(Rhytidiadelphus squarrosus).  

Tijdens het bekijken van het aan de zuidrand van het ven gelegen gebied met stuifzandduinen en 

droge heide gaan – helaas voor ons – de hemelsluizen open en is in ‘no time’ de droge heide erg nat 

aan het worden. Wij met onze loepjes eveneens. Met een natte loep is het lastig mossen kijken en 

we zijn dan ook snel richting auto’s gegaan. De overheersende soort in dit heideterrein is 

Heideklauwtjesmos. 
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Tijdens ons tweede bezoek in januari 2012 is voornamelijk het bosgebied bekeken. Het bos bestaat 

hier uit gemengd naald-, loofbos met daartussen een perceeltje met jonge eiken.  

De mossen op de bosbodem bestaan hier uit: veel Groot en Fijn laddermos, Gewoon gaffeltandmos 

en verder de algemene soorten Gewoon dikkopmos, Heideklauwtjesmos, Bronsmos, Grijs en Bos-

kronkelsteeltje, Breekblaadje, Gewoon pluisjesmos en op de wat vochtiger plekken Groot rimpelmos. 

Een ander vrij algemene bosmos zoals Geplooid snavelmos is slechts op één plek aangetroffen. Dit 

geldt ook voor het Gewoon thujamos, dat we niet eens op de bosbodem hebben gevonden, maar 

wél eenmaal, hoog boven de bosbodem groeiend, op een stapel liggende stammen. In een 

sparrenbos staat een polletje met Kussentjesmos (Leucobryum glaucum), een algemene bossoort die 

we slechts tweemaal in de Maashorst vinden. In een open bos perceel met naaldhout en Berk staat 

een plukje Gerimpeld gaffeltandmos (Dicranum polysetum), een Rode Lijst-soort. 

In de twee onderzochte km-hokken van het gebied Herperduin, km-hok 168-418 (Achterste Heide) 

en 169-418 (Ganzenven), is een aantal jaar geleden op grote schaal aan bosomvorming gedaan. Bij 

die gelegenheid is veel bos uitgedund. Deels zijn de bomen met kluit en al omgelegd en deels zijn de 

bomen omgezaagd. De stammen hiervan heeft men als houtwallen opgestapeld. Deze liggende 

stammen en stobben zijn inmiddels mooi met mossen begroeid. We vinden hier o.m. de specifieke 

soorten voor liggend dood hout zoals Gewoon knopjesmos en de levermossen Gedrongen en 

Gewoon kantmos.  

 

 Liggende houtwallen na bosomvorming 

De schorsbewoners vinden we in een beschut gelegen perceeltje met jonge Eiken, tussen het 

naaldbos. Op de schors hiervan groeien veel Haarmutsen, zoals: Gewone, Grijze, en Gladde 

haarmuts, en ook twee soorten Kroesmossen: Knots- en Trompetkroesmos. Zelfs de in dit gebied zo 

spaarzame levermossen zijn hier wél in mooie plakkaatjes te vinden: Helmroestmos en Gewoon 

schijfjesmos en in wat mindere mate Bleek boomvorkje. Op een schuine berkenstam verwonderen 

we ons over de aanwezigheid van de epifyten Broedhaarmuts, Knotskroesmos en Helmroestmos, 

allen soorten die je doorgaans niet op schors van Berk aantreft. 
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Aan de westgrens van dit km-hok ligt nog een klein perceel natte heide waar het water hoog in de 

greppels staat. Hier zien we voornamelijk Heideklauwtjesmos, Grijs kronkelsteeltje en Fraai haarmos.  

Verder noteren we Zandhaarmos, Gewoon gaffeltandmos, Geelsteeltje en Boskronkelsteeltje.  

Het enige ruderale perceel in dit km-hok ligt aan de zuidrand. Hier is bewoning met bestrating, waar 

we steensoorten vinden als Muursnavelmos, Breed- en Broeddubbeltandmos, en Gewoon en Klei-

smaragdsteeltje. In een aangrenzend bosje vinden we op een liggende stam van een oude Vlier volop 

Gewoon zijdemos, een soort die je eerder op steen of op een laanboom verwacht. 

Het totaal aantal soorten hier gevonden bedraagt 77, met twee Rode Lijst-soorten. 
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6 BESCHRIJVING BIJZONDERE SOORTENLIJST 

Onderstaand volgt een soortenlijst per biotoop. Hierbij moet opgemerkt worden, dat tijdens de 
inventarisaties per kilometerhok een soort meermaals genoteerd werd, wanneer de betreffende 
soort in meerdere biotopen werd waargenomen. 

De naamgeving is volgens de Standaardlijst van de Nederlandse blad-, lever- en hauwmossen (Siebel, 
2005) en de statusindeling volgens de toelichting op de Rode Lijst Mossen (Siebel, 2006). 

Bij soorten die thans niet bedreigd zijn, is in de kolom “Rode Lijst” niets ingevuld. 

Status 

 

verklaring 

GE: gevoelig Soorten, die stabiel of toegenomen zijn, maar 
tot dusver zeer zeldzaam zijn, en soorten die 
sterk tot zeer sterk zijn afgenomen, maar (nog) 
algemeen zijn 

KW: kwetsbaar Soorten, die matig zijn afgenomen en nu vrij 
tot zeer zeldzaam zijn, en soorten die sterk tot 
zeer sterk zijn afgenomen en nu vrij zeldzaam 
zijn 

BE: bedreigd Soorten, die sterk zijn afgenomen en nu 
zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn, en soorten die 
zeer sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam zijn 

EB: ernstig bedreigd Soorten, die zeer sterk zijn afgenomen en nu 
zeer zeldzaam zijn 

Zeldzaamheidscategorie: 

Categorie 

 

Waargenomen percentage in Nederland 

Algemeen (a) Meer dan 12,5% van de atlasblokken 

Vrij zeldzaam (z) Tussen 5 en 12,5% van de atlasblokken 

Zeldzaam (zz) Tussen 1 en 5% van de atlasblokken 

Zeer zeldzaam (zzz) In minder dan 1% van de atlasblokken 

 

SOORTBESCHRIJVINGEN 

Van het totaal van 150 verschillende mossoorten, welke in het onderzochte gebied gevonden zijn, 

behoren 12 soorten tot de Rode Lijst. Op deze Rode Lijst, samengesteld in 2006 (Siebel) staan díe 

soorten die het meest bedreigd zijn. Hieronder een korte beschrijving van de in het gebied 

aangetroffen Rode Lijst-soorten. Tevens een korte beschrijven van een aantal soorten, die niet op de 

Rode Lijst voorkomen, maar wél bij de zeer zeldzame soorten horen.  
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LEVER- en HAUWMOSSEN 

Cololejeunea minutissima – Dwergwratjesmos 

Rode Lijstcategorie: GE - gevoelig, ‘zzz’ – zeer zeldzaam, in 1 km-hok aangetroffen; 

Dit minuscule mosje is in 1987 voor het eerst in Nederland gevonden. Alhoewel het de laatste jaren 

vaker wordt opgemerkt, blijft het nog altijd een zeer zeldzame soort. Het groeit voornamelijk op 

bomen (vooral Zomereik en Wilg) met voedselrijke schors in luchtvochtige bossen. Het 

Dwergwratjemos in de Maashorst is bij toeval ontdekt tijdens microscopische determinatie van 

Blauw boomvorkje, waar dit kleine mosje tussendoor groeide. Het materiaal is meegenomen uit een 

beschut en luchtvochtig perceel met jonge Eiken en Berken. 

Metzgeria fruticulosa – Blauw boomvorkje 

Rode Lijstcategorie: GE – gevoelig, ‘zzz’, in 2 km-hokken aangetroffen; 

Ook al is het op de droge zandgronden van de Maashorst niet specifiek een biotoop voor het Blauw 

boomvorkje, dat een voorkeur heeft voor voedselrijke, luchtvochtige (broek)-bossen, toch wordt dit 

mos in twee km-hokken gevonden. In de beschutte, luchtvochtige eikenaanplant vinden we dit mos, 

steeds op jonge Eik. Door de vorming van broedkorrels kan dit mos zich snel uitbreiden en hele 

takken begroeien.  

Porella platyphylla – Gewoon pelsmos 

Rode Lijstcategorie: BE - bedreigd, ‘zz’, in 4 km-hokken aangetroffen; 

Gewoon pelsmos is altijd zeldzaam geweest in ons land maar lijkt de laatste jaren vooruit te gaan. 

Het is een epifyt van voedselrijke bossen, waar je het kunt aantreffen op Es, Wilg en jonge Eik. Ook 

op bunkers komt deze soort voor. In de Maashorst vinden we dit zeldzame mos maar liefst in vier 

km-hokken; in beschutte en luchtvochtige eikenaanplant op stammen van jonge Eik en eenmaal in 

het beekdal van de Grote Wetering in een broekbos op een oude vlierstruik. 

BLADMOSSEN 

Antitrichia curtipendula – Weerhaakmos 

Rode Lijstcategorie: BE – bedreigd, ‘zzz’, in 1 km-hok aangetroffen; 

Dit zeer zeldzame mos groeit op basenrijke schors in open bossen met een hoge luchtvochtigheid. Als 

gevolg van luchtverontreiniging en versnippering van landschap is deze soort op veel plaatsen sterk 

achteruit gegaan, maar is de laatste jaren weer in opmars. Wij vinden dit mos in een luchtvochtige, 

jonge eikenaanplant, in de beschutting van een stuifduin. Het is in dit perceel op twee plaatsen 

gevonden. In beide gevallen op ca. 2 meter hoogte op jonge eikenstammen, met als begeleidende 

soort het algemene Gesnaveld klauwtjesmos. In het veld kan je met een loep de ‘weerhaakjes’ van 

de scherp, toegespitste top al zien. In ditzelfde bosje hebben we nog enkele zeldzame soorten 

gevonden. 

Atrichum tenellum – Klein rimpelmos 

Rode Lijstcategorie: KW – kwetsbaar, ‘z’, in 2 km-hokken aangetroffen; 

Klein rimpelmos groeit op vochtige, zandig-lemige en lemige plekken, waar het mooie zoden kan 

vormen. De soort groeit graag op greppelwanden en op open plekken waar geschoond of geplagd is. 

We treffen deze soort in twee km-hokken aan: eenmaal langs de oever van het Ganzenven en 
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eenmaal met meerdere populaties op wand en bodem van een geschoonde greppel bij Nabbegat. 

Hoewel dit mos in Nederland vrij zeldzaam is, behoort het in dit deel van Brabant bij de algemene 

soorten. In het veld is Klein rimpelmos niet altijd met zekerheid te onderscheiden van Groot 

rimpelmos, maar door de bruine tubers aan de rhizoiden is het thuis eenvoudig op naam te brengen. 

Dicranum polysetum – Gerimpeld gaffeltandmos 

Rode Lijstcategorie: KW – kwetsbaar, ‘z’, in 3 km-hokken aangetroffen; 

Qua uiterlijk is dit mos van Gewoon gaffeltandmos te onderscheiden doordat de overdwars 

gerimpelde blaadjes aan de top van de stengel in een ‘toefje’ bijeen staan. Wij treffen in drie km-

hokken kleine plukjes van enkele planten aan in open bosgebied, danwel aan de rand van bos en 

heide. 

Hylocomium splendens – Glanzend etagemos 

Rode Lijstcategorie: KW - kwetsbaar, ‘z’ in 2 km-hokken aangetroffen; 

In Brabant vinden we dit mos op strooisel in zowel gemengde loofbossen als in naaldbossen. De twee 

vindplaatsen in de Maashorst zijn in verschillende biotopen: eenmaal op de rijk bemoste bodem van 

een lariksbos en eenmaal in een greppel in een halfopen naaldbos met oude heide. 

Isothecium alopecuroides – Recht palmpjesmos 

Rode Lijstcategorie: KW - kwetsbaar, ‘zz’, in 1 km-hok aangetroffen; 

Een forse soort, die vroeger in ons land vooral op essenstobben groeide, maar tegenwoordig veel als 

epifyt gevonden wordt. In de Maashorst vinden we dit mos eenmaal in een oude bosaanplant op een 

Zomereik die bovenop een stuifduin staat. Hier groeit Recht palmpjesmos samen met soortgenoot 

Knikkend palmpjesmos op ooghoogte op de stam. 

Leucodon sciuroides – Eekhoorntjesmos 

Rode Lijstcategorie: BE – bedreigd-, ‘zz’, in 1 km-hok aangetroffen; 

Een soort die volgens de ‘Voorlopige verspreidingsatlas’ in Nederland achteruit gaat en niet zoals 

andere epifyten aan een come-back bezig is. In Zuidoost-Brabant zijn er echter nauwelijks oude 

waarnemingen en we zien wel diverse nieuwe stippen verschijnen. Dat neemt niet weg, dat het nog 

steeds een zeldzaam mos is. We vinden Eekhoorntjesmos in een aanplant van jonge eikenbomen. 

Deze aanplant bekijken we tijdens de inventarisatie van km-hok 168-414. Tijdens onze 

terugwandeling naar de parkeerplaats die in km-hok 168-413 ligt, kunnen we ook de strook met fraai 

begroeide Eiken die verder in km-hok 168-413 doorloopt, niet links laten liggen. In dit deel wordt het 

Eekhoorntjesmos gevonden. Eekhoorntjesmos valt op door zijn groeivorm (in droge toestand): “als 

de staart van een eekhoorn”; met kromme, omhoogbuigende takjes.  

Neckera complanata – Glad kringmos 

Rode Lijstcategorie: BE – bedreigd, ‘zz’, in 1 km-hok aangetroffen; 

Oude waarnemingen van Glad kringmos in heel Nederland zijn vooral van essenstobben. Recent 

wordt deze soort voornamelijk gevonden als epifyt op bijvoorbeeld Es en Wilg in luchtvochtige 

bossen. In Brabant zijn er nauwelijks waarnemingen van voor 1980, en ook na die tijd geeft de 

‘Voorlopige Verspreidingsatlas’ slechts enkele stippen te zien. Wij vinden Glad kringmos slechts 

eenmaal op de stam van een jonge Eik, in een beschut gelegen, luchtvochtige eikenaanplant. Dit 

eikenbosje ligt in de luwte van een stuifduin.  
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Orthotrichums – haarmutsen 

Haarmutsen zijn meestal schorsbewoners en slechts enkele soorten komen op stenige substraten 

voor. Evenals als andere epifytische soorten profiteren de Haarmutsen van de in de laatste decennia 

verbeterde luchtkwaliteit. In de beschutte en luchtvochtige percelen met aanplant van jonge Eik in 

de Maashorst vinden we in totaal twaalf verschillende soorten Haarmutsen, waarvan twee met een 

‘zzz’-status: Gesloten en Ronde Haarmuts (Orthotrichum acuminatum en O. patens). De Ronde 

haarmuts is een Rode Lijst-soort. Vier soorten hebben een ‘zz’- status hebben, te weten Kale, Ruige, 

Bonte en Slanke haarmuts (O. pallens, O. speciosum, O. stramineum en O. tenellum). Het merendeel 

van de kleine polletjes op boomstammen betreft echter Gewone haarmuts (O. affine), die evenals 

Grijze haarmuts (O. diaphanum) en Broedhaarmuts (O. leyellii) in het overgrote deel van de 12 

onderzochte km-hokken voorkomt. Op steen vinden we Gesteelde haarmuts (O. anomalum) en ook 

Grijze haarmuts (O. diaphanum). 

Orthotrichum acuminatum – Gesloten haarmuts, ‘zzz’, in 1 km-hok aangetroffen; 

Alhoewel deze soort niet op de Rode Lijst staat, valt ze wel in de categorie ‘zzz - zeer zeldzaam’; 

In ons land is Gesloten haarmuts voor het eerst gevonden in 1992 in de Biesbosch. Met name in 

Zuidoost-Brabant is een kleine concentratie aan vindplaatsen; daar is door de mossenwerkgroep van 

de afdeling Eindhoven erg goed naar Haarmutsen gezocht. De soort is algemeen in mediterrane 

berggebieden en de vestiging van dit mos hangt waarschijnlijk samen met de opwarming van het 

klimaat. In de Maashorst vinden we Gesloten haarmuts in een beschut eikenbos dat temidden van 

percelen naaldbos is gelegen, in de nabijheid van de Voskampweg. 

Orthotrichum patens – Ronde haarmuts 

Rode Lijstcategorie: GE – gevoelig, ‘zzz’, in 1 km-hok aangetroffen; 

Ook de zeer zeldzame Ronde haarmuts wordt in hetzelfde perceel luchtvochtig eikenbos gevonden 

als de Gesloten haarmuts. De soort is pas sinds 1990 in ons land ontdekt. De soort heeft een 

voorkeur voor voedselrijke, vochtige bossen waar het op Wilg, Populier, Eik en Vlier voorkomt. De 

soort lijkt zich uit te breiden, maar is in Noord-Nederland nog nauwelijks gevonden. Ronde haarmuts 

valt in het veld op door nette polletjes met talrijke kapsels met vrij sterk behaarde huikjes.  

Pylaisia polyantha – Boommos, ‘zz’, in 3 km-hokken aangetroffen; 

De Nederlandse naam geeft het al aan: een mos dat op bomen groeit, maar het wordt ook wel eens 

op beton gevonden. Het groeit echter meestal als epifyt en de drie waarnemingen in de Maashorst 

komen van verschillende bomen: Zomereik, Wilg en Populier. Tot 1980 is Boommos in Brabant 

slechts van één plaats bekend, terwijl er nu – vooral in het oostelijk deel van de provincie – tientallen 

waarnemingen zijn gedaan.  

Rhytidiadelphus triquetrus – Pluimstaartmos, ‘zz’, in 1 km-hok aangetroffen;  

Pluimstaartmos is een fors mos, dat door zijn afmeting en voorkomen niet gemakkelijk over het 

hoofd wordt gezien. Daar kan het dan ook niet aan liggen, dat het aantal waarnemingen 

achteruitgaat. In de duinen komt deze soort nog vrij algemeen voor, maar verder behoort het tot de 

zeldzaamheden. Tijdens het project van de ‘Atlas van de Mosflora van Eindhoven’ hebben we het 

vooral in het zuidelijk deel van het gebied aangetroffen, vooral in naaldbossen. Ook in het 

Wijboschbroek en de Kampina noteerden we deze soort slechts eenmaal. In het Weerterbos 

daarentegen hebben we Pluimstaartmos in 4 verschillende km-hokken waargenomen, soms in grote 
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populaties en op meerdere plaatsen in een km-hok. Onze enige vondst in de Maashorst is van een 

redelijk natte standplaats, namelijk een vochtig loofbos. 

Warnstorfia exannulata – geveerd sikkelmos 

Rode Lijstcategorie: KW – kwetsbaar, ‘z’, in 1 km-hok aangetroffen; 

Geveerd sikkelmos is gevonden tijdens de ‘voorverkenning’ in de Maashorst samen met de 

coördinator van Stuurgroep Maashorst, Nico Ettema. Dit was in oktober 2010. Bij die gelegenheid is 

een korte inventarisatie van diverse biotopen in het natuurontwikkelingsterrein nabij de Grensweg 

gemaakt. Bij een poel in het nieuwe natuurontwikkelingsterrein vonden we dit mos. Helaas is er van 

Geveerd sikkelmos niets meer terug te vinden bij het inventarisatiebezoek van onze werkgroep in 

december 2011; de poel en omgeving is te zeer vertrapt door de kudde Schotse Hooglanders die hier 

graast. Nu zien we een overdosis aan Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata), samen met 

Moerassikkelmos (Drepanocladus aduncus). 

Zygodon conoideus – Staafjesiepenmos, ‘zz’, in 8 km-hokken aangetroffen; 

Staafjesiepenmos is een epifyt die een voorkeur heeft voor bomen met een voedselrijke schors zoals 

Wilg, Populier, Vlier en jonge Zomereik. Hoewel het nog de status ‘zz’ heeft, is het voor de Maashorst 

met een score van 8 uit 12 km-hokken een algemene soort. Tot 1980 is dit mos in Nederland op 

slechts enkele plaatsen waargenomen, maar de laatste jaren lijkt het aantal waarnemingen sterk toe 

te nemen. In het project van ‘Atlas van de Mosflora van Eindhoven’ dat in 2005 is afgesloten, behoort 

het met 36 km-hokken uit 1000 nog bij de vrij zeldzame soorten. In de Kampina (in 2007 afgesloten) 

werd het in 4 van de 20 onderzochte km-hokken gevonden, in het Wijboschbroek (in 2008 

afgesloten) in 9 van de 11 en in het Weerterbos (in 2009 afgesloten) in 8 van de 15. In De Geelders 

(in 2011 afgesloten) in 10 van de 11. 
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7 SAMENVATTING 
 

De mossenwerkgroep van de KNNV-afdeling Eindhoven heeft van januari 2011 tot en met januari 

2012 twaalf vooraf geselecteerde kilometerhokken in het natuurgebied de Maashorst 

geïnventariseerd. Na eerdere inventarisaties van zeer mosrijke natuurgebieden als De Geelders, 

Wijboschbroek, Weerterbos en Kampina, waren de leden van de werkgroep benieuwd naar de 

mosflora in dit voornamelijk droge en zandige gebied met naaldbos en heide. De twaalf 

kilometerhokken zijn in totaal veertien keer bezocht. Het resultaat mag er zijn: totaal 150 soorten, 

waarvan 12 soorten die op de Rode Lijst vermeld staan. Het mosrijkste km-hok is km-hok 170-411, de 

Slabroeksche Bergen, met 96 soorten. Daarentegen is het in het centrale deel van het natuurgebied 

gelegen km-hok 170-413, tussen Palmvense en Brobbelbiesweg, het meest mosarm met niet meer 

dan 46 soorten. Gemiddeld betekent dit: 74 soorten.  

 

 
  Gaaf kantmos (Lophocolea semiteres) op dood hout 
 
 
 



Mosseninventarisatie Maashorst                                                                                                                        43 
 

8 LITERATUUR 

Bekking, M., M. Smulders, 2011 De Mossen van De Geelders. Inventarisatieproject mossenwerkgroep 
Eindhoven; 

BLWG, 2007. Voorlopige verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen. Bryologisch en 
Lichenologische Werkgroep van de KNNV; 

Dort, K.W. van, C. Buter, B. Horvers, 2010. Fotogids Mossen, KNNV Uitgeverij, Zeist; 

Gradstein, S.R. & H.M.H. van Melick, 1996. De Nederlandse levermossen en hauwmossen. KNNV 
Uitgeverij, Utrecht; 

Haaksma, D., 2008. De mosflora van de Kampina, Inventarisatieproject mossenwerkgroep Eindhoven; 

Melick, H.M.H. van, 2008. Atlas van de Mosflora van Eindhoven. Floristische inventarisatie van Blad-, 
Lever- en Hauwmossen in Zuidoost-Brabant. KNNV, afdeling Eindhoven; 

Siebel, H.N., H.J. During & H.M.H. van Melick, 2005. Veranderingen in de Standaardlijst van de 
Nederlandse Blad-, Lever- en Hauwmossen. Buxbaumiella 73: 26-64; 

Siebel, H.N. & H.J. During, 2006. Beknopte Mosflora van Nederland en België. KNNV Uitgeverij, 
Utrecht; 

Siebel, H.N., R.J. Bijlsma & D. Bal, 2006. Toelichting op de Rode Lijst Mossen. Directie Kennis, 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rapport DK nr. 2006/34; 

Smulders, M., 2008. De Mossen van het Wijboschbroek. Inventarisatieproject mossenwerkgroep 
Eindhoven; 

Smulders, M., 2009. De Mossen van het Weerterbos. Inventarisatieproject mossenwerkgroep 
Eindhoven; 

Touw, A. & W.V. Rubers, 1989. De Nederlandse Bladmossen. KNNV Uitgeverij, Utrecht; 

www.demaashorst.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.demaashorst.nl/


Mosseninventarisatie Maashorst                                                                                                                        44 
 

9 SOORTENLIJST PER BIOTOOP (bijlage 1) 

Onderstaand volgt een soortenlijst per biotoop. Er is per biotoop met een ‘X’ aangegeven wanneer 
deze soort hierin genoteerd is. Bij de meer algemene soorten is het mogelijk dat de betreffende soort 
bij meerdere biotopen genoteerd is.  

Wetenschappelijke naam to
ta

al
 k

m
-

ho
kk

en
 

na
al

db
os

 

lo
of

bo
s 

he
id

e 

oe
ve

rs
  

ak
ke

rs
 

gr
ep

pe
ls

 

w
ei

de
 

ru
de

ra
al

 

st
ee

n 

R
od

e 
Li

js
t 

ze
ld

za
am

h.
 

Nederlandse naam 

Amblystegium serpens 
11   x             x   a 

Gewoon pluisdraadmos 

Amblystegium varium 
3       x     x       a 

Oeverpluisdraadmos 

Aneura pinguis 
1       x             a 

Echt vetmos 

Antitrichia curtipendula 
1   x               BE zzz 

Weerhaakmos 

Atrichum tenellum 
2       x   x       KW z 

Klein rimpelmos 

Atrichum undulatum 
12 x x       x x       a 

Groot rimpelmos 

Aulacomnium androgynum 
12 x x                 a 

Gewoon knopjesmos 

Aulacomnium palustre 
4 x   x x             a 

Roodviltmos 

Barbula convoluta 
7             x x x   a 

Gewoon smaragdsteeltje 

Barbula conv.var. 
commutata/sardoa 

1                 x   a 
Gew.smaragdsteeltje var.sardoa 

Barbula unguiculata 
8             x x x   a 

Kleismaragdsteeltje 

Brachythecium albicans 
12     x   x     x     a 

Bleek dikkopmos 

Brachythecium rutabulum 
12 x x     x x x x x   a 

Gewoon dikkopmos 

Brachythecium salebrosum 
6   x             x   a 

Glad dikkopmos 

Brachythecium velutinum 
2   x                 a 

Fluweelmos 

Bryum argenteum 
12         x     x     a 

Zilvermos 

Bryum barnesii 
11         x   x x     a 

Geelkorrelknikmos 

Bryum bornholmense 
5 x x                  z 

Aardappelknikmos 

Bryum caespiticium 
1         x           a 

Zodeknikmos 

Bryum capillare 
12   x           x x   a 

Gedraaid knikmos 

Bryum dichotomum 
11           x x x x   a 

Grofkorrelknikmos 

Bryum microerythrocarpum 
7          x x x x     a 

Roestknolknikmos 

Bryum radiculosum 
2                 x   z 

Muurknikmos 
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Nederlandse naam 

Bryum rubens (s.s.) 
11     x   x x x x     a 

Braamknikmos 

Bryum ruderale 
1               x     z 

Purperknolknikmos 

Bryum tenuisetum 
2     x         x     z 

Oranjeknolknikmos 

Calliergonella cuspidata 
6     x x    x x       a 

Gewoon puntmos 

Calypogeia fissa 
4       x   x         a 

Moerasbuidelmos 

Calypogeia muelleriana 
4 x x       x         a 

Gaaf buidelmos 

Campylopus flexuosus 
11 x x x               a 

Boskronkelsteeltje 

Campylopus introflexus 
12 x x x               a 

Grijs kronkelsteeltje 

Campylopus pyriformis 
12 x x x               a 

Breekblaadje 

Cephalozia bicuspidata 
2       x   x         a 

Gewoon maanmos 

Cephaloziella divaricata 
5 x   x               a 

Gewoon draadmos 

Cephaloziella hampeana 
1           x         a 

Glanzend maanmos 

Cephaloziella rubella 
2                     a 

Rood draadmos 

Ceratodon purpureus 
12     x   x x x x     a 

Gewoon purpersteeltje 

Cololejeunea minutissima 
1   x               GE zzz 

Dwergwratjesmos 

Cryphaea heteromalla 
8   x                 z 

Vliermos 

Dicranella heteromalla 
12 x x x               a 

Gewoon pluisjesmos 

Dicranella staphylina 
6       x x x x x     a 

Knolletjesgreppelmos 

Dicranella varia 
1           x         a 

Kleigreppelmos 

Dicranoweisia cirrata 
12   x                 a 

Gewoon sikkelsterretje 

Dicranum montanum 
12 x x                 a 

Bossig gaffeltandmos 

Dicranum polysetum 
3 x   x             KW z 

Gerimpeld gaffeltandmos 

Dicranum scoparium 
12 x x x               a 

Gewoon gaffeltandmos 

Dicranum tauricum 
3   x                 a 

Bros gaffeltandmos 

Didymodon fallax 
1               x     a 

Kleidubbeltandmos 

Didymodon luridus 
2               x x   z 

Breed dubbeltandmos 
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Nederlandse naam 

Didymodon rigidulus 
3               x x   a 

Broeddubbeltandmos 

Diplophyllum albicans 
1           x         a 

Nerflevermos 

Ditrichum cylindricum 
7         x   x   x   a 

Hakig smaltandmos 

Drepanocladus aduncus 
1       x             a 

Moerassikkelmos 

Eurhynchium striatum 
11 x x                 a 

Geplooid snavelmos 

Fossombronia foveolata 
2       x             a 

Grof goudkorrelmos 

Frullania dilatata 
11   x                 a 

Helmroestmos 

Funaria hygrometrica 
12       x x x x x     a 

Gewoon krulmos 

Grimmia pulvinata 
10   x             x   a 

Gewoon muisjesmos 

Gymnocolea inflata 
1       x             a 

Broedkelkje 

Herzogiella seligeri 
5   x                 z 

Geklauwd pronkmos 

Homalothecium sericeum 
7   x             x   a 

Gewoon zijdemos 

Hylocomium splendens 
2 x                 KW z 

Glanzend etagemos 

Hypnum andoi 
5   x                 a 

Bosklauwtjesmos 

Hypnum cupressiforme 
12 x x x           x   a 

Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum jutlandicum 
12 x x x               a 

Heideklauwtjesmos 

Isothecium alopecuroides 
1   x               KW zz 

Recht palmpjesmos 

Isothecium myosuroides 
4   x                 a 

Knikkend palmpjesmos 

Jungermannia gracillima 
1           x         a 

Lichtrandmos 

Kindbergia praelonga 
12 x x                 a 

Fijn laddermos 

Leptobryum pyriforme 
6       x   x x x     a 

Slankmos 

Leptodictyum riparium 
3       x       x     a 

Beekmos 

Leskea polycarpa 
3   x                 a 

Uiterwaardmos 

Leucobryum glaucum 
2 x x                 a 

Kussentjesmos 

Leucodon sciuroides 
1   x               BE zz 

Eekhoorntjesmos 

Lophocolea bidentata 
9 x x                 a 

Gewoon kantmos 
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Nederlandse naam 

Lophocolea heterophylla 
11 x x                 a 

Gedrongen kantmos 

Lophocolea semiteres 
6 x x x x             z 

Gaaf kantmos 

Marchantia polymorpha 
9     x x x x x       a 

Parapluutjesmos 

Metzgeria fruticulosa 
2   x               GE zzz 

Blauw boomvorkje 

Metzgeria furcata 
10   x                 a 

Bleek boomvorkje 

Mnium hornum 
11 x x       x         a 

Gewoon sterrenmos 

Neckera complanata 
1   x               BE zz 

Glad kringmos 

Orthodontium lineare 
12 x x                 a 

Geelsteeltje 

Orthotrichum acuminatum 
1   x                 zzz 

Gesloten haarmuts 

Orthotrichum affine 
12   x                 a 

Gewone haarmuts 

Orthotrichum anomalum 
5                 x   a 

Gesteelde haarmuts 

Orthotrichum diaphanum 
11   x             x   a 

Grijze haarmuts 

Orthotrichum lyellii 
11   x                 z 

Broedhaarmuts 

Orthotrichum pallens 
1   x                 zz 

Kale haarmuts 

Orthotrichum patens 
1   x               GE zzz 

Ronde haarmuts 

Orthotrichum pulchellum 
6   x                 z 

Gekroesde haarmuts 

Orthotrichum speciosum 
6   x                 zz 

Ruige haarmuts 

Orthotrichum stramineum 
3   x                 zz 

Bonte haarmuts 

Orthotrichum striatum 
8   x                 z 

Gladde haarmuts 

Orthotrichum tenellum 
5   x                 zz 

Slanke haarmuts 

Pellia epiphylla 
3       x             a 

Gewoon plakkaatmos 

Philonotis fontana 
2       x   x         z 

Beekstaartjesmos 

Plagiomnium affine 
2       x       x     a 

Rond boogsterrenmos 

Plagiomnium undulatum 
2 x                   a 

Gerimpeld boogsterrenmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. denticu 

5   x   x             a 
Glanzend platmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. undulat 

2       x             a 
Glanzend platmos 
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Nederlandse naam 

Plagiothecium laetum 
12 x x       x         a 

Krom platmos 

Plagiothecium nemorale 
2 x x                 a 

Groot platmos 

Plagiothecium undulatum 
5   x                 a 

Gerimpeld platmos 

Platygyrium repens 
1   x                 z 

Kwastjesmos 

Pleurozium schreberi 
12 x x                 a 

Bronsmos 

Pogonatum aloides 
2   x       x         a 

Gewone viltmuts 

Pohlia bulbifera 
2       x   x         a 

Bolletjespeermos 

Pohlia camptotrachela 
2           x x       z 

Korreltjespeermos 

Pohlia nutans 
12   x x     x         a 

Gewoon peermos 

Polytrichum commune 
var.commune 

3     x x     x       a 
Gewoon haarmos 

Polytrichum commune var. 
perigoniale 

9     x x     x       a 
Gewoon haarmos 

Polytrichum formosum 
12 x x x       x       a 

Fraai haarmos 

Polytrichum juniperinum 
11 x   x               a 

Zandhaarmos 

Polytrichum longisetum 
6 x x                 a 

Gerand haarmos 

Polytrichum piliferum 
10     x               a 

Ruig haarmos 

Porella platyphylla 
4   x               BE zz 

Gewoon pelsmos 

Pseudocrossidium 
hornschuchianum 

5               x x   a 
Spits smaragdsteeltje 

Pseudoscleropodium 
purum 

12 x x x               a 
Groot laddermos 

Pseudotaxiphyllum 
elegans 

7 x x                 a 
Gewoon pronkmos 

Pylaisia polyantha 
3   x                 zz 

Boommos 

Radula complanata 
11   x                 a 

Gewoon schijfjesmos 

Rhynchostegium 
confertum 

11   x             x   a 
Boomsnavelmos 

Rhynchostegium murale 
4                 x   a 

Muursnavelmos 

Rhytidiadelphus loreus 
5   x                 z 

Riempjesmos 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

12   x x x     x x     a 
Gewoon haakmos 

Rhytidiadelphus triquetrus 
1   x                 zz 

Pluimstaartmos 
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Nederlandse naam 

Riccardia chamedryfolia 
1           x         a 

Gewoon moerasvorkje 

Riccardia incurvata 
1       x             a 

Hol moerasvorkje 

Riccia fluitans 
1       x             a 

Gewoon watervorkje 

Schistidium crassipilum 
8                 x   a 

Muurachterlichtmos 

Sphagnum cuspidatum 
1       x             a 

Waterveenmos 

Sphagnum denticulatum 
5     x x   x         a 

Geoord veenmos 

Sphagnum fallax 
2       x             a 

Fraai veenmos 

Sphagnum fimbriatum 
2       x             a 

Gewimperd veenmos 

Straminergon stramineum 
1           x         z 

Sliertmos 

Syntrichia papillosa 
5   x                 z 

Knikkersterretje 

Syntrichia ruralis var. 
arenicola 

1               x     a 
Groot duinsterretje 

Syntrichia ruralis var. 
calcicola 

5         x x     x   a 
Klein duinsterretje 

Tetraphis pellucida 
4 x                   a 

Viertandmos 

Thuidium tamariscinum 
10 x                   a 

Gewoon thujamos 

Tortula muralis 
11                 x   a 

Gewoon muursterretje 

Tortula truncata 
1               x     a 

Gewoon kleimos 

Ulota bruchii 
12   x                 a 

Knotskroesmos 

Ulota crispa 
9   x                 z 

Trompetkroesmos 

Ulota phyllantha 
4   x                 z 

Broedkroesmos 

Warnstorfia exannulata 
1       x           KW z 

Geveerd sikkelmos 

Warnstorfia fluitans 
3       x   x x       a 

Vensikkelmos 

Zygodon conoideus 
8   x                 zz 

Staafjesiepenmos 

Zygodon viridissimus var. 
viridis 

2   x                 z 
Echt iepenmos 

150 
  30 66 20 26 12 27 20 22 18 12   

  

De eindconclusie is dat in de loofbossen de meeste soorten genoteerd zijn: 66. Dit komt doordat er in 
de loofbossen niet alleen bodemmossen en mossen op dood hout, maar ook veel epifyten 
voorkomen. 
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10 SOORTENLIJST PER KM-HOK (bijlage 2) 

Het totaal aantal soorten van het onderzochte gebied bedraagt 150, met een gemiddeld aantal per 
km-hok van 74 soorten. Er zijn twaalf soorten van de Rode Lijst gevonden. 
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Amblystegium serpens 11 * f f f * * f   * f f *   
Gewoon 
pluisdraadmos a 

Amblystegium varium 3 * *         *             Oeverpluisdraadmos a 

Aneura pinguis 1   *                       Echt vetmos a 

Antitrichia curtipendula 1             *           BE Weerhaakmos zzz 

Atrichum tenellum 2           *           * KW Klein rimpelmos z 

Atrichum undulatum 12 f f * f f f f f f f f f   Groot rimpelmos a 

Aulacomnium 
androgynum 12 * * * * * * * * * * * *   Gewoon knopjesmos a 

Aulacomnium palustre 3         * *     *   *     Roodviltmos a 

Barbula convoluta 7 * * * f * * *       *     
Gewoon 
smaragdsteeltje a 

Barbula conv. Var. 
commutata/sardoa 1         *                 

Gew.smaragdsteeltje 
var.sardoa a 

Barbula unguiculata 8 f * * f f * *       *     Kleismaragdsteeltje a 

Brachythecium 
albicans 12 * * * * * * * * * * * *   Bleek dikkopmos a 

Brachythecium 
rutabulum 12 * * * * * * f * * f f f   Gewoon dikkopmos a 

Brachythecium 
salebrosum 6         * f *   *   * *   Glad dikkopmos a 

Brachythecium 
velutinum 2             *   *         Fluweelmos a 

Bryum argenteum 12 f f f * f * f * * * f *   Zilvermos a 

Bryum barnesii 11 * * * * * * * *   * * *   Geelkorrelknikmos a 

Bryum bornholmense 5       * * * *       *     Aardappelknikmos z 

Bryum caespititium 1               f           Zodeknikmos a 

Bryum capillare 12 * * * * * f f * * * * f   Gedraaid knikmos a 

Bryum dichotomum 11 f * * f * f * *   * * *   Grofkorrelknikmos a 

Bryum 
microerythrocarpum 7   *         * * * * * *   Roestknolknikmos a 
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Bryum radiculosum 2   *             *         Muurknikmos z 

Bryum rubens (s.s.) 11 * * * *   * * * * * * *   Braamknikmos a 

Bryum ruderale 1   *                       Purperknolknikmos z 

Bryum tenuisetum 2     *             *       Oranjeknolknikmos z 

Calliergonella 
cuspidata 6   *         * *   * * *   Gewoon puntmos a 

Calypogeia fissa 4 *       *   *         *   Moerasbuidelmos a 

Calypogeia 
muelleriana 4       * *         *   *   Gaaf buidelmos a 

Campylopus flexuosus 11 * * f * * * *   * * * f   Boskronkelsteeltje a 

Campylopus 
introflexus 12 * f f f f f * * f * * *   Grijs kronkelsteeltje a 

Campylopus pyriformis 12 * * * * * * * * * * * *   Breekblaadje a 

Cephalozia 
bicuspidata 2               *   *       Gewoon maanmos a 

Cephaloziella 
divaricata 5     * * *   *     *       Gewoon draadmos a 

Cephaloziella 
hampeana 1                   f       Grof draadmos a 

Cephaloziella rubella 2                   f f     Rood draadmos a 

Ceratodon purpureus 12 f * * f f f f * f * * *   
Gewoon 
purpersteeltje a 

Cololejeunea 
minutissima 1                 *       GE Dwergwratjesmos zzz 

Cryphaea heteromalla 8   f f f f f f   f   f     Vliermos z 

Dicranella heteromalla 12 f f f f f f f f f f f f   Gewoon pluisjesmos a 

Dicranella staphylina 6   *   *     *   *   * *   Knolletjesgreppelmos a 

Dicranella varia 1                       *   Kleigreppelmos a 

Dicranoweisia cirrata 12 f f f f f f f f f f f f   
Gewoon 
sikkelsterretje a 

Dicranum montanum 12 * * * * * * * * * * * *   Bossig gaffeltandmos a 

Dicranum polysetum 3           *     *   *   KW 
Gerimpeld 
gaffeltandmos z 

Dicranum scoparium 12 * * * * * * * * * * * *   
Gewoon 
gaffeltandmos a 

Dicranum tauricum 3   *     *             *   Bros gaffeltandmos a 
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Didymodon fallax 1           *               Kleidubbeltandmos a 

Didymodon luridus 2       *   *               Breed dubbeltandmos z 

Didymodon rigidulus 3   *   *   *               Broeddubbeltandmos a 

Diplophyllum albicans 1                       *   Nerflevermos a 

Ditrichum cylindricum 7 * *         *   * * * *   Hakig smaltandmos a 

Drepanocladus 
aduncus 1                   *       Moerassikkelmos a 

Eurhynchium striatum 11 * * * * * * *   * * * f   Geplooid snavelmos a 

Fossombromia 
foveolata 2           *       *       Grof goudkorrelmos a 

Frullania dilatata 11 * * * * * * * * *   * *   Helmroestmos a 

Funaria hygrometrica 12 f * * f f f f f f * f f   Gewoon krulmos a 

Grimmia pulvinata 10 f f   f f f f   f f f f   Gewoon muisjesmos a 

Gymnocolea inflata 1                   *       Broedkelkje a 

Herzogiella seligeri 5 f   f       f   f   f     Geklauwd pronkmos z 

Homalothecium 
sericeum 7     *   * * *   *   * *   Gewoon zijdemos a 

Hylocomium 
splendens 2                 *   *   KW Glanzend etagemos z 

Hypnum andoi 5 *       *     *     * *   Bosklauwtjesmos a 

Hypnum cupressiforme 12 f f f f f f f f f f f f   
Gesnaveld 
klauwtjesmos a 

Hypnum jutlandicum 12 * * * * f * * * * * * *   Heideklauwtjesmos a 

Isothecium 
alopecuroides 1         *               KW Recht palmpjesmos zz 

Isothecium 
myosuroides 4     *   *   *         *   

Knikkend 
palmpjesmos a 

Jungermannia 
gracillima 1                       *   Lichtrandmos a 

Kindbergia praelonga 12 * * * * * * * * * * * *   Fijn laddermos a 

Leptobryum pyriforme 6   *       * *   * *   *   Slankmos a 

Leptodictium riparium 3   *       *           *   Beekmos a 

Leskea polycarpa 3   *     *       *         Uiterwaardmos a 
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Leucobryum glaucum 2           *           *   Kussentjesmos a 

Leucodon sciuroides 1   *                     BE Eekhoorntjesmos zz 

Lophocolea bidentata 9 *   * * * *   *   * * *   Gewoon kantmos a 

Lophocolea 
heterophylla 11 * * * * * * * *   * * *   Gedrongen kantmos a 

Lophocolea semiteres 6       *   *   * * * *     Gaaf kantmos z 

Marchantia 
polymorpha 9 * *   * * * * *     * *   Parapluutjesmos a 

Metzgeria fruticulosa 2                 *   *   GE Blauw boomvorkje zzz 

Metzgeria furcata 10 * * * * * * *   *   * *   Bleek boomvorkje a 

Mnium hornum 11 * * * * * * *   * * * *   Gewoon sterrenmos a 

Neckera complanata 1             *           BE Glad kringmos zz 

Orthodontium lineare 12 f f f f f f f f f f f f   Geelsteeltje a 

Orthotrichum 
acuminatum 1                 f         Gesloten haarmuts zzz 

Orthotrichum affine 12 f f f f f f f f f f f f   Gewone haarmuts a 

Orthotrichum 
anomalum 5 f     f f   f       f     Gesteelde haarmuts a 

Orthotrichum 
diaphanum 11 f f f f f f f f f * f     Grijze haarmuts a 

Orthotrichum lyellii 11 * * * * * * *   * * * *   Broedhaarmuts z 

Orthotrichum pallens 1                 f         Kale haarmuts zz 

Orthotrichum patens 1                 f       GE Ronde haarmuts zzz 

Orthotrichum 
pulchellum 6 f   f f f   f   f         Gekroesde haarmuts z 

Orthotrichum 
speciosum 6 f   f f f   f   f         Ruige haarmuts zz 

Orthotrichum 
stramineum 3         f   f   f         Bonte haarmuts zz 

Orthotrichum striatum 8 f     f f f f   f f f     Gladde haarmuts z 

Orthotrichum tenellum 5   * *   f   f   f         Slanke haarmuts zz 

Pellia epiphylla 3   *         *         *   Gewoon plakkaatmos a 

Philonotis fontana 2   *         *             Beekstaartjesmos z 
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Plagiomnium affine 2   *         *             
Rond 
boogsterrenmos a 

Plagiomnium 
undulatum 2       *     *             

Gerimpeld 
boogsterrenmos a 

Plagiothecium 
denticulatum var. 
denticu 5 *       *         * * *   Glanzend platmos a 

Plagiothecium 
denticulatum 
var.undulat. 2   *                 *     Glanzend platmos a 

Plagiothecium laetum 12 * * * * * * * * * * * f   Krom platmos a 

Plagiothecium 
nemorale 2         *     *           Groot platmos a 

Plagiothecium 
undulatum 5       * *   *   *   *     Gerimpeld platmos a 

Platygyrium repens 1             *             Kwastjesmos z 

Pleurozium schreberi 12 * * * * * * * * * * * *   Bronsmos a 

Pogonatum aloides 2           *           *   Gewone viltmuts a 

Pohlia bulbifera 2                   *   *   Bolletjespeermos a 

Pohlia camptotrachela 2             *         *   Korreltjespeermos z 

Pohlia nutans 12 * * * f f f f f f f f f   Gewoon peermos a 

Polytrichum commune 
var.commune 3       *   *         *     Gewoon haarmos a 

Polytrichum commune 
var. perigoniale 9   * * *   * * * * *   *   Gewoon haarmos a 

Polytrichum formosum 12 * f f f * * f * f * * *   Fraai haarmos a 

Polytrichum 
juniperinum 11 *   * * * * * f * * f f   Zandhaarmos a 

Polytrichum 
longisetum 6         * f *   * f *     Gerand haarmos a 

Polytrichum piliferum 10   * * * * * * * f * *     Ruig haarmos a 

Porella platyphylla 4   *         *   *   *   BE Gewoon pelsmos zz 

Pseudocrossidium 
hornschuchianum 5 * *   * * *               Spits smaragdsteeltje a 

Pseudoscleropodium 
purum 12 * * * * * * * * * * * *   Groot laddermos a 

Pseudotaxiphyllum 
elegans 7 *     * * * *     *   *   Gewoon pronkmos a 

Pylaisia polyantha 3   f         f   f         Boommos zz 
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Radula complanata 11 * * * * * * * * f   * *   Gewoon schijfjesmos a 

Rhynchostegium 
confertum 11 * * * f * * f   * f * f   Boomsnavelmos a 

Rhynchostegium 
murale 4       f * * f             Muursnavelmos a 

Rhytidiadelphus loreus 1                   *       Riempjesmos z 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 12 * * * * * * * * * * * *   Gewoon haakmos a 

Rhytidiadelphus 
triquetrus 1         *                 Pluimstaartmos zz 

Riccardia 
chamedryfolia 1                       *   

Gewoon 
moerasvorkje a 

Riccardia incurvata 1           *               Hol moerasvorkje a 

Riccia fluitans 1   *                       Gewoon watervorkje a 

Schistidium 
crassipilum 8 f f   * f * f   f   f     Muurachterlichtmos a 

Sphagnum cuspidatum 1                     *     Waterveenmos a 

Sphagnum 
denticulatum 5       *   * *     * *     Geoord veenmos a 

Sphagnum fallax 2                   * *     Fraai veenmos a 

Sphagnum fimbriatum 2       *     *             Gewimperd veenmos a 

Straminergon 
stramineum 1             *             Sliertmos z 

Syntrichia papillosa 5     *   * * *   *         Knikkersterretje z 

Syntrichia ruralis var. 
arenicola 1   *                       Groot duinsterretje a 

Syntrichia ruralis var. 
calcicola 5   *   * *   *         *   Klein duinsterretje a 

Tetraphis pellucida 4 *       *   *         f   Viertandmos a 

Thuidium 
tamariscinum 10 * *   * * * *   * * * *   Gewoon thujamos a 

Tortula muralis 11 f f   f f f f f f f f f   
Gewoon 
muursterretje a 

Tortula truncata 1                     f     Gewoon kleimos a 

Ulota bruchii 12 f f f f f f f f f f f f   Knotskroesmos a 

Ulota crispa 9   f f f f f f   f   f f   Trompetkroesmos z 

Ulota phyllantha 4 * * *           *         Broedkroesmos z 
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Warnstorfia exannulata 1                   *     KW Geveerd sikkelmos z 

Warnstorfia fluitans 3             *     * *     Vensikkelmos a 

Zygodon conoideus 8 * * * * *   *   *   *     Staafjesiepenmos zz 

Zygodon viridissimus 
var. viridis 2     *       *             Echt iepenmos z 

150   64 78 60 74 82 77 96 46 77 68 81 74 12     
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