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1. Inleiding  
 
De mossenwerkgroep Eindhoven was na afronding van het project “Eindhoven” en 
“Kampina” op zoek naar een nieuw gebied om te inventariseren. Het oog was 
gevallen op het Wijboschbroek, omdat we wisten dat het gebied floristisch erg 
interessant is en het er naar uitzag, dat het ook voor mossen heel aardig zou kunnen 
zijn. Volgens de landelijke database mossen waren van het hele gebied echter nog 
geen 10 soorten bekend, dus een zeer dankbaar gebied om onderzoek te doen, met 
dank aan Staatsbosbeheer, die ons daarvoor vergunning verleende. 
We zijn gestart in november 2006 en de laatste excursie was in januari 2008. Van 
april tot oktober 2007 zijn we er echter niet geweest vanwege de ontoegankelijkheid 
van het gebied in verband met brandnetels, bramen en muggen. Dus de inventari-
saties vonden steeds in het winterhalfjaar plaats. 
De volgende personen hebben aan het onderzoek meegewerkt: Margriet Bekking, 
Dick Haaksma, Huub van Melick, Jo van Meurs, Marleen Smulders, Trudy Vos, en 
Goos Zwanikken.  
 
 
 
 
 

2. Werkwijze  
 
De inventarisaties vonden plaats op kilometerhok-niveau. Vanaf de stafkaart keken 
we welke biotopen we in die vierkante kilometer konden verwachten en we zorgden 
ervoor, dat ieder biotoop tenminste eenmaal aan bod kwam. We gebruikten per 
kilometerhok echter één streeplijst, waarbij we wel noteerden in welk biotoop een 
soort voorkwam. Soorten, die we in het veld niet met zekerheid een naam konden 
geven, namen we mee voor microscopische determinatie. Meestal rondden we een 
kilometerhok in één dag af, maar sommige locaties waren zo bewerkelijk, dat we het 
gebied een tweede keer bezochten. We hebben 17 excursies gewijd aan de in totaal 
11 verschillende kilometerhokken.  
 
 
 
 

3. Het Gebied  
 
Het Wijboschbroek ligt in de gemeente Schijndel, ten noordoosten van het dorp. Het 
natuurgebied is ongeveer 8 km² groot en grenst aan de noordkant aan de Zuid-
Willemsvaart en aan de oostzijde ligt de autosnelweg A50. Tussen de dorpskern 
Schijndel en het Wijboschbroek ligt het ca. 2 km² grote natuurontwikkelingsgebied 
Smaldonk, dat we ook bij het onderzoek betrokken hebben.  
Van oudsher was het een gebied van beekbegeleidende moerasbossen, gelegen 
langs het beekje de Aa. In de 19e eeuw hadden grootschalige ontbossingen plaats en 
werd het voornamelijk cultuurgrond met op de lagere, natte delen, de hooilanden. 
Vanaf 1850 is men weer bomen gaan planten en vanaf begin 20e eeuw was het hele 
gebied weer bos. De huidige vegetatie is erg onderhevig aan verdroging, verzuring  
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en verruiging. Dit uit zich bijvoorbeeld door het veelvuldig voorkomen van Braam en 
Brandnetel en het laat een achteruitgang zien van soorten die afhankelijk zijn van 
kwel, zoals Gewone dotterbloem.  
Bodem: het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van lokale leemlagen, 
die variëren van 0,5 tot 2 meter dikte en worden afgewisseld met zandlagen. Enkele 
waterlopen in het gebied doorsnijden de leemlagen en hebben plaatselijk een 
verdrogende werking door het aantrekken van grondwater. Er komt vooral slootkwel 
voor, die kalkrijk is door stroming langs de kalkrijke leemlagen en in de zone langs 
het kanaal is sprake van kanaalkwel vanwege een hoger peil in de Zuid-Willemsvaart 
(Royal Haskoning 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Overzicht van het onderzoeksgebied  
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4. Beschrijving van de biotopen 
 
 
 

A. Populierenbossen 

 
Wanneer je het Wijboschbroek nadert, dan valt de Populier op als dominante 
boomsoort. Hij siert vele bermen van paden en sloten en, vooral in het lager gelegen 
westelijke deel van het gebied, zijn er grote percelen mee aangeplant. Soms staan 
ze netjes in het gelid in een kaal weiland, maar veel vaker zijn het dichte bossen 
geworden, met veel ondergroei van struiken, vooral Hazelaar, Vogelkers en Boswilg. 
Helaas waren die bossen voor ons vaak ontoegankelijk door metershoge braam-
struwelen, dichtgegroeide paden of hoge waterstanden. We hebben het over de 
snelgroeiende Canadapopulier (Populus x canadensis), die vanaf eind 19e eeuw hier 
werd aangeplant om vooral de klompenindustrie van grondstoffen te voorzien. Hij is 
lange tijd belangrijk geweest in grote delen van Brabant, en praktisch iedere streek 
had er een eigen naam voor, Canadees, Canadas, Cannidas, Peppel, 
Klompenboom, om er maar een paar te noemen. De houtproductie kwam op de 
eerste plaats en daarvoor is deze boom uitermate geschikt want reeds na 25 à 30 
jaar is hij kaprijp. Het economisch belang speelt de laatste decennia echter 
nauwelijks nog een rol, reden waarom de bomen vaak blijven staan totdat ze van 
ouderdom of door de wind tegen de vlakte gaan.  
 

  
Populierenlaan 
 

 Bodemmossen en wortelkluiten 

De populierenbossen liggen in het natste deel van het Wijboschbroek en deze 
bossen zijn meestal aangelegd met rabatten om de bomen zo toch een beetje 
droge voeten te geven. 
Meestal zijn de bodemmossen schaars vertegenwoordigd, omdat de ondergroei 
van bramen en/of brandnetels onvoldoende kansen biedt aan de mossen, terwijl 
op de meer open stukken vaak veel blad of ander strooisel ligt. Algemene soorten 
als Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum), Fijn laddermos (Kindbergia 
praelonga), Geplooid snavelmos (Eurynchium striatum) begroeien veelal de 
schaarse open plekken terwijl soms ook Rond- en Gerimpeld boogsterrenmos 
(Plagiomnium affine en P. undulatum), Gewoon kantmos (Lophocolea bidenta) 
een kans krijgen. Eenmaal noteerden we in een populierenbos Gaaf kantmos (L. 
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semiteres), een nieuwkomer, die op gunstige plaatsen hele matten kan vormen, 
waarbij hij nietsontziend over andere mossen en op de grond liggende takken en 
boomstronken heengroeit. Kegelmos (Conocephalum conicum) maakt dankbaar 

gebruik van de kale greppelwanden en kan daar soms wel enkele m² bedekken. 
Ook Kleivedermos (Fissidens taxifolius) en Gezoomd vedermos (F. bryoides) 
zoeken vaak de greppelwanden op.  
Wortelkluiten verdienen aparte aandacht. Bij de val van een boom nemen de 
wortels vaak een grote laag aarde mee naar boven, die in dit gebied meestal uit 
leem bestaat, en veroorzaken zo een kale bodem in een verder sterk verruigde 
omgeving. Vaak worden deze plekken dan snel ingenomen door echte bosmos-
sen als Groot rimpelmos (Atrichum undulatum), Gewoon pluisjesmos (Dicranella 
heteromalla) en Gewoon peermos (Pohlia nutans), maar soms vind je soorten die 
normaal geen kans krijgen in deze populierenbossen, zoals een aantal kleine top-
kapselmossen, die je gewoonlijk alleen in meer open gebied zoals graslanden of 
greppelwandjes aantreft. Gewoon vliesjesmos (Weissia brachycarpa) bijvoor-
beeld hebben we op meerdere kluiten waargenomen. Behalve in Zuid-Limburg, in 
de Liemers en langs de IJssel, is deze soort in heel Nederland zeldzaam en 
groeit vooral in kalkgraslanden en verse (eventueel kalkvrije) leem (Touw & 
Rubers, 1989). Ook Kleismaragdsteeltje (Barbula unguiculata), Roestknol- 
Scharlakenknol- Rood- en Braamknikmos (Bryum microerytrocarpum, B. 
klinggraeffii, B. pallens en B. rubens), Gewoon kleimos (Tortula truncata), Slank-
mos (Leptobryum pyriforme), Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum) Hakig- en 
Knolletjesgreppelmos (Dicranella schreberiana en D. staphylina) zijn soorten die 

profiteren van het extra licht dat door de omgevallen boom op de kale wortelkluit 
valt. 
 

 Liggende boomstammen 

De omgevallen - soms omgezaagde - boomstammen zijn in 2 categorieën te 
verdelen, de onlangs op de aarde neergestorte bomen (zie bij epifyten) en de 
groep stammen die er al enkele jaren ligt en reeds aan het wegteren is. Die 
laatste groep is vaak helemaal bedekt met de algemene slaapmossen Gewoon 
dikkopmos (Brachythecium rutabulum), Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum 
cupressiforme) en Fijn laddermos (Kindbergia praelonga), maar ook vonden we 
daar regelmatig Rond- en Gerimpeld boogsterremos (Plagiomnium affine en P. 
undulatum), Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum), Kleisnavelmos 
(Oxyrrhynchium hians) en Gewoon viltsterremos (Rhizomnium punctatum). 

 
 

 Epifyten 
Interessanter vonden we de stammen, die nog niet zo lang op de grond lagen. Je 
krijgt dan eindelijk een keer de kans om te zien wat er tegen de stammen groeit 
boven de 3 meter, plaatsen waar wij steeds verlangend tegen opkijken, maar die 
normaal buiten ons bereik liggen. Onze nieuwsgierigheid werd een aantal keren 
beloond met mooie soorten. In april 2007 onderzochten we een rijtje populieren-
stammen die bij een storm van enkele weken eerder in een weiland langs de 
Kruissteeg waren beland. Dit onderzoek leerde ons, dat er op 20 meter hoogte 
veel mossen kunnen groeien. De algemene Gewone haarmuts (Orthotrichum 
affine) en –  vooral in de toppen van de bomen –  Grijze haarmuts (O. diapha-
num) waren rijk vertegenwoordigd. Daarnaast ook veel Broedhaarmuts (O. lyellii) 
en enkele polletjes Gladde haarmuts (O. striatum). De mooiste vondst was 
Stompe haarmuts (O. obtusifolium). Meestal vind je deze zeldzame soort in 

kleine kus-sentjes en daar zijn we dan al zeer verheugd over, maar hier groeide 
Stompe haarmuts zowel op de stam als op een dikke zijtak in een populatie van 
zo‟n 5 cm². Wij hebben dit mos in het Wijboschbroek slechts op 2 plaatsen 
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gevonden, dus het lijkt erop, dat het voor deze soort hoog in de boom goed 
toeven is. Verder noteerden we hier Vliermos (Cryphaea heteromalla), Gedraaid 
knikmos (Bryum capillare), Purpersteeltje (Ceratodon purpureus), Pluisdraadmos 
(Amblystegium serpens), Knikker- en Boomsterretje (Syntrichia papillosa en S. 
laevipila), Echt iepenmos (Zygodon viridissimus, var. viridissimus), Muisjesmos 
(Grimmia pulvinata), Muursterretje (Tortula muralis), Helmroestmos (Frullania 
dilatata) en Boomvorkje (Metzgeria furcata). En dat allemaal op een hoogte van 

15 meter en meer.  
In een ander perceel vonden wij op ca. 20 meter een paar keer Slanke haarmuts 
(Orthotrichum tenellum), mooi herkenbaar met zijn afgeronde blaadjes en rijkelijk 

voorzien van gemmen. Sporenkapsels van deze soort hebben we niet vaak 
gevonden, maar dat komt waarschijnlijk omdat we vooral in het winterhalfjaar 
hebben geïnventariseerd. Op dezelfde hoogte op een andere stam prijkten 
enkele polletjes van Dwerghaarmuts (O. pumilum), een soort die we nog op 3 

andere locaties hebben aangetroffen, steeds op Wilgen. Dwerghaarmuts is in 
Nederland vrij zeldzaam rond Eindhoven, in de Biesbosch en de Liemers en is 
verder overal zeldzaam of afwezig (Van Melick 2007). Minder hoog, maar toch 
nog op een hoogte van ca. 8 meter vonden we Parkiepenmos (Zygodon rupes-
tris), een soort die verspreid over Nederland voorkomt, overal zeer zeldzaam is, 
maar sinds 1980 wel toeneemt (BLWG, 2007). Iepenmossen zijn kleine soorten, 
die in het veld nauwelijks op naam zijn te brengen. Daarom nemen we altijd een 
monster mee om microscopisch te bekijken. In het Wijboschbroek bleken we bij 
determinatie thuis 4 keer Parkiepenmos te hebben verzameld, waarvan 2 maal 
op een populierenstam. Op een hoogte van ca. 7 meter groeide Eekhoorntjesmos 
(Leucodon sciuroides), op een stam die verder vrijwel kaal was, maar wel op on-
geveer een meter afstand een mooie populatie van Staafjesiepenmos (Zygodon 
conoideus) liet zien. Eekhoorntjesmos is in Nederland erg achteruitgegaan, maar 

wordt de laatste jaren in intensief geïnventariseerde gebieden gelukkig af en toe 
weer aangetroffen (BLWG, 2007), niet alleen als epifyt maar ook vaak op steen-
substraten, bijvoorbeeld duikers. Deze rode-lijstsoort hebben we nog één keer 
waargenomen in een vrij open bos tegen een rechtopgaande stam van Schietwilg 
(Salix alba).  

 

 
 
dijk met Populieren langs Biezenloop 
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De rijkdom aan epifyten op populierenstammen is heel verschillend. Stammen 
van bomen langs paden en in open weilanden zonder enige beschutting herber-
gen, zoals te verwachten, nauwelijks epifyten, maar ook bomen die niet zo veel 
last van de wind lijken te hebben, zijn soms helemaal kaal en het is niet duidelijk 
waar dat aan ligt. Vaak zie je op Wilgen of vlierstruiken die tussen deze Popu-
lieren groeien wel epifyten. Behalve de hierboven reeds genoemde soorten kon-
den we op ooghoogte nog een aantal andere soorten noteren zoals Boommos 
(Pylaisia polyantha), die we in een beschutte populierenaanplant langs de Steeg 
vonden in een populatie van wel 25 cm² , gemakkelijk herkenbaar aan de 2 gene-
raties kapsels die er bovenop prijkten. In dit perceel vonden we ook de vrij zeld-
zame Bonte haarmuts (O. stramineum), de enige waarneming van het Wijbosch-
broek. Verder waren hier de algemene Knots- en Trompetkroesmos (Ulota bruchii 
en U. crispa) rijk aanwezig. Andere soorten die een of meerdere malen op 
Populieren zijn aangetroffen zijn Gewoon zijdemos (Homalothecium sericeum), 
Ruige en Gesteelde haarmuts (O. speciosum en O. anomalum). Die laatste soort 
is doorgaans een steenbewoner, maar wordt meer en meer epifytisch aange-
troffen, hetgeen ook geldt voor Muisjesmos (Grimmia pulvinata), die we ook 

eenmaal op een Populier zagen. 
 
 

 Boomvoeten 

Boomvoeten zijn vaak met zeer algemene soorten bedekt, zoals Gewoon 
dikkopmos (Brachythecium rutabulum), Fijn laddermos (Kinbergia praelonga), 
Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) en in mindere mate met 
Boomsnavelmos (Rhyngostegium confertum) en Fluweelmos (Brachythecium 
velutinum). 

Aparte aandacht verdienen echter enkele slaapmossen, die als regel niet de 
boomstammen als standplaats kiezen, maar die we hier veelvuldig de 

boomvoeten of 
stammen van 
Populieren zagen 
innemen. 
Kleisnavelmos 
(Oxyrrhynchium  
hians) bedekte vele 
boomvoeten van de 
Populieren langs de 
Biezenloop, vaak tot 
zo‟n 50 cm. hoogte. 
Dat geldt ook voor 
Groot platmos 
(Plagiothecium 
nemorale), maar die 

zocht vooral de bomen 
op aan de randen van 
de bospercelen. 
Geplooid snavelmos 

(Eurynchium striatum) groeide dikwijls vanaf de bodem tegen de stam omhoog 

en reikte soms tot wel een meter hoog en datzelfde geldt voor Gerimpeld- en 
Rond Boogsterremos (Plagiomnium undulatum en P. affine). Die laatste zagen 

we zelfs in een weelderige populatie op ca. 75 cm hoogte, maar niet groeiend 
vanaf de bodem, dus helemaal los van de grond. 
 
 

Geplooid snavelmos (Eurynchium striatum) 
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B. Overige loofbossen 

 
Zoals eerder vermeld, is het westelijk deel van het gebied het natst en daar liggen 
dan ook voornamelijk populierenbossen. Het oostelijk deel is gevarieerder en, hoe-
wel je er ook nog veel Populieren ziet, zijn er ook percelen aangeplant met Beuk, Es, 
Zomereik, Zachte berk, Schietwilg en Esdoorn. In veel van deze loofbossen zie je 
ondergroei van Wilg, Gewone vogelkers, Hazelaar, Els en Gewone vlier.  
 
 

 Bodemmossen 

Vooral in de iets drogere delen krijgen de bodemmossen meer kansen dan in de 
populierenbossen, maar het blijft meestal wel beperkt tot enkele algemene soor-
ten, maar af en toe kunnen ze wel heel uitbundig groeien, zoals Fraai haarmos 
(Polytrichum formosum) dat soms grote oppervlaktes kan bedekken. Wij hadden 
verwacht in de nattere delen ook Gewoon haarmos (Polytrichum commune) te 
zullen vinden, maar die hebben we alleen in de Smaldonken, het natuurontwik-
kelingsterrein ten zuidwesten van het Wijboschbroek, aangetroffen. Wel noteer-
den we enkele keren Gerand haarmos (P. longisetum) en tot onze verrassing ook 
Berghaarmos (P. alpinum). Die laatste soort groeide in kleine hoeveelheid tussen 
Gewoon rimpelmos (Atrichum undulatum) op een wegterende stronk aan de rand 

van een sloot. We herkenden hem niet in het veld, maar omdat de plantjes er net 
iets anders uitzagen dan de massaal voorkomende Fraai haarmos namen we 
enkele stengeltjes mee naar huis voor onderzoek. Zoals de naam al suggereert, 
komt Berghaarmos vooral in de bergen voor en is in onze omgeving zeer zeld-
zaam. Dit was de vierde vondst in Nederland.  
De kleiige bodem van de essenbossen waren vaak mooi bedekt met grote matten 
Geplooid snavelmos (Eurynchium striatum), Gerimpeld- en Rond boogsterren-
mos en (Plagiomnium undulatum en P. affine), Kleisnavelmos (Oxyrrhynchium 
hians) en af en toe Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium), Groot platmos 
(Plagiothecium nemorale) en IJl dikkopmos (Brachythecium oedipodium). Een-

maal vonden we in een laagte, waar water had gestaan, in een oppervlakte van 
enkele meters een prachtige populatie van Kegelmos (Conocephalum conicum), 
in gezelschap van Lippenmos (Chiloscyphus polyanthos), Gewoon kantmos 
(Lophocolea bidentata) en Gezoomd vedermos (Fissidens bryoides). Kegelmos is 

een fors levermos, dat in het Wijboschbroek niet zeldzaam is – wij vonden het in 
ieder kilometerhok – maar alle andere waarnemingen waren van steile greppel-
kanten. Ook troffen we Haarspitsmos (Cirriphyllum piliferum) aan, dat vanaf een 

boomvoet tegen de stam omhooggroeide. 
 
 

 Epifyten 

De meeste aandacht ging echter steeds uit naar de mossen op de stammen. Op 
een volwassen Zomereik vonden wij op een hoogte van ca.2 meter een matje 
Klein kringmos (Neckera pumila). Klein kringmos is een soort die in Nederland 

altijd heel zeldzaam is geweest, maar de laatste jaren iets lijkt toe te nemen. 
Een andere bijzondere soort van een Zomereik is Dwergwratjesmos (Colo-
lejeunea minutissima), die we vonden toen we naarstig de stammen van een jong 

eikenbosje afspeurden. De bomen stonden hier redelijk dicht bij elkaar, dus er 
kon maar weinig licht op de stammen vallen. In een ander perceel zagen we op 
een dikke Zomereik Gewoon schijfjesmos (Radula complanata) die zowat de helft 

van de stam bedekte, prachtig met perianthen. De algemene epifyten, zoals de 
meest voorkomende haarmutsen, de kroesmossen, en de tegenwoordig bij ons 
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algemene levermossen Bleek boomvorkje (Metzgeria furcata) en Helmroestmos 
(Frullania dillatata) hebben we ook allemaal op Zomereik gevonden. Over het 

algemeen waren de takken van de struiklaag, meestal Wilg, maar ook vaak 
Hazelaar of Vogelkers het mooist met mossen begroeid. De algemene epifyten 
troffen we ook hier aan, maar een paar bijzonderheden verdienen speciaal 
genoemd te worden.  
Op een schuinstaande wilgentak vonden we Stekeltjesmos (Pterigynandrum 
filiforme), de enige vindplaats van het Wijboschbroek. Het groeide op een dunne 
tak op ongeveer 1 meter hoogte in een vrij open bosperceel. Deze soort is in 
Nederland voor het eerst gevonden in 1981 in de Flevopolders en was bij het 
uitkomen van de Verspreidingsatlas van de Nederlandse Mossen (BLWG 2007) 
van slechts 18 uurhokken bekend, dus een zeer zeldzame soort.  
Een andere soort, die we slechts op één plaats vonden is Kalkvedermos 
(Fissidens dubius var. mucronatus). We troffen deze soort aan op een stam van 

een Wilg langs een plasje. Kalkvedermos is een soort die doorgaans stenige 
substraten, kalkgraslanden en kalkrijke duinen als standplaats heeft. Een Wilg is 
dan ook een zeer ongebruikelijke groeiplaats, maar de soort verkeerde wel in 
goed gezelschap want op dezelfde stam groeiden ook Muisjesmos (Grimmia 
pulvinata) en 
Muurtjesmos (Tortula 
muralis), die beide ook 

als steenbewoners 
bekend staan.  
Gewoon Pelsmos 
(Porella platyphylla) 
vonden we weliswaar 
op meer plaatsen, maar 
de groeiplaatsen op de 
wilgenstruiken waren 
meestal prachtig 
ontwikkeld. Daarnaast 
hebben we Gewoon 
pelsmos ook gevonden 
op stammen van 
Schietwilgen (zie 
hieronder).  
 
 
 
De 2 rijkste loofbospercelen worden hieronder apart besproken.  
 
 
 

 Bosje met Schietwilgen 

De rijkste percelen – bryologisch gezien – liggen in kilometerhokken161/404 en 
162/404 met respectievelijk 125 en 118 soorten. Van de soorten van het eerste 
hok staan er 10 op de rode lijst en van het tweede 8. Speciale aandacht verdient 
een klein bosje, dat tegen het kanaal aan ligt en slechts 30 meter breed en krap 
200 meter lang is. Het strekt zich uit over de 2 genoemde km-hokken en valt in 
het landschap op omdat het zo‟n 1 à 2 meter hoger ligt dan de omgeving. Na-
vraag bij een lokale bewoner (M. van Genugten) leerde dat het perceel eind jaren 
70 van de vorige eeuw verhoogd is met grond die uitgegraven is langs de Zuid-
Willemsvaart om de veevoederfabriek van enkele kilometers verderop van een 
haven te voorzien. Vervolgens is het opgespoten terrein beplant met vooral 

Gewoon schijfjesmos (Radula complanata)  
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Schietwilgen (Salix alba) en verder met Zomereik (Querqus robur) en Zachte berk 
(Betula pubescens). Deze bomen zijn inmiddels dus zo‟n 30 jaar oud. In de 
struiklaag stond plaatselijk veel Spaanse aak (Acer campestre) en de bodem was 

hoofdzakelijk begroeid met brandnetels en Kleefkruid. Bodemmossen waren 
schaars, maar op de plaats waar het wilgenbos overging in een eiken-berken-
bosje was de bodem wat meer met mossen bedekt en vonden we bijvoorbeeld 
een mooie populatie van Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus), de enige 
vindplaats van het Wijboschbroek. Geplooid snavelmos (Eurynchium striatum) 

was goed vertegenwoordigd en verspreid over het bos groeiden plukken Haar-
spitsmos (Cirriphyllum piliferum). Veel bomen waren half of helemaal omgevallen, 

waardoor andere stammen weer extra licht kregen. De stammen van de Wilgen 
waren prachtig begroeid met epifyten. Soorten als Vliermos (Cryphaea hetero-
malla), Gewoon schijfjesmos (Radula complanata), Helmroestmos (Frullania 
dilatata) en Bleek Boomvorkje (Metzgeria furcata) waren op tientallen bomen 
present. Ook enkele bomen met Knikkend palmpjesmos (Isothechium 
myosuroides), Spatelmos (Homalia trichomanoides), Uiterwaardmos (Leskea 
polycarpa), Boommos (Pylaise polyantha), Duinsterretje (Syntrichia ruralis, var. 
arenicola en var. calcicola), veel Haarmutsen waaronder Dwerg- en Gesteelde 
haarmuts (Orthotrichum pumilum en O. anomalum). Ook opvallend veel Muisjes-
mos (Grimmia pulvinata) op de stammen, evenals Gesteelde haarmuts eigenlijk 

een steenbewoner, die we de laatste jaren steeds meer op bomen vinden.  
Zoals reeds vermeld stonden veel bomen schuin en die krijgen van ons 
doorgaans de meeste aandacht, omdat de ervaring geleerd heeft dat die het rijkst 
zijn. Het was echter opvallend dat hier vooral de bomen die mooi recht stonden 
bijzondere soorten herbergden; het waren bomen die – zeker in het 
winterhalfjaar, wanneer er geen blad aan de bomen is – extra licht vangen omdat 
hun naaste collega‟s tegen de vlakte zijn gegaan. 
Onderstaand enkele bijzondere soorten, die in het Wijboschbroek alleen in dit 
bos gevonden zijn: 
- Groot touwtjesmos (Anomodon viticulosus), hebben wij op 2 plaatsen 

waargenomen. De grootste populatie van ongeveer 15 cm² groot groeide op 
een hoogte van ongeveer 1,5 meter tegen een rechte stam in een vrij open 
deel van het bos. Begeleidende soorten waren Gewoon dikkopmos 
(Brachythecium rutabulum), Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme), 
Recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroides) en Fijn laddermos (Kindbergia 
praelonga). Groot touwtjesmos is in Nederland sterk achteruitgegaan en is 
sinds 1980 vooral gevonden in Zuid-Limburg en het gebied van de grote 
rivieren, maar van Noord-Brabant zijn buiten de Biesbosch geen 
waarnemingen meer bekend sinds 1980. 

- Glad kringmos (Neckera complanata): ook een soort, die achteruitgegaan is, 

maar sinds 1980 gelukkig ook op nieuwe locaties gevonden is, zoals hier. Het 
sierde meerdere stammen in mooie populaties op een hoogte van 1 à 2 meter 
en net als de vorige soort op rechte stammen, waar veel licht bij kon komen. 

- Groot kringmos (Neckera crispa): dit uiterst zeldzame mos – sinds 1980 slechts 

3 maal waargnomen in Nederland – vonden we op een iets schuinstaande 
stam aan de rand van het bos op 1,20 meter hoogte. De populatie was niet 
groter dan enkele cm², maar het stond er verder wel florissant bij. In de nabij-
heid groeiden Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) en Boomsnavel-
mos (Rhynchostegium confertum). Op een naburige stam, die op dezelfde 
plaats ook schuin uit de grond kwam, groeide weer Groot touwtjesmos 
(Anomodon viticulosus). Groot kringmos is een mos van forse afmetingen met 

opvallend gegolfde blaadjes, dat in Noord-Brabant voor het laatst gevonden 
was in de 19e eeuw nabij Vught. 

- Struikmos (Thamnobryum alopecurum): een fors uitgevallen mos, dat door zijn 

struikvormige groeiwijze zijn naam eer aan doet en niet gemakkelijk over het 
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hoofd wordt gezien. Tot voor kort was Struikmos slechts van één vindplaats in 
Noord-Brabant bekend, maar is de laatste decennia – vooral rond Eindhoven 
en in de Biesbosch – meerdere malen waargenomen. Het komt vooral voor op 
de bodem en boomstammen van beekbegeleidende loofbossen en grienden. In 
het Wijboschbroek hebben we het steeds op boomvoeten gevonden, in totaal 
bij 7 of 8 bomen. 

 
Behalve de 4 bovengenoemde soorten, die we buiten het onderhavige wilgen-
perceel niet hebben aangetroffen, zijn er nog een paar soorten, die weliswaar ook 
elders in het Wijboschbroek groeiden, maar die toch wel speciale aandacht 
verdienen. 
- Dwergwratjesmos (Cololejeunea minutissima): dit kleine levermosje, dat 

enigszins een geoefend oog vergt om ontdekt te worden, maar dat met het 
juiste zoekbeeld toch niet onopgemerkt blijft, vonden we op 2 verschillende 
stammen van Spaanse aak, die als ondergroei tussen de grote loofbomen 
stonden. De vraag, gesteld in de „voorlopige verspreidingsatlas van de Neder-
landse mossen‟ “wordt het trio Metzgeria furcata, Radula complanata, en 
Frullania dilatata voortaan ook vergezeld door Cololejeunea minutissima?” zou 
goed bevestigend beantwoord kunnen worden, want er zijn sinds het uitkomen 
van de atlas al aardig wat stippen bijgekomen. 

- Gewoon pelsmos (Porella platyphylla) is een ander levermos, dat ons zeer 

verraste. Voordat we dit wilgenbos bezochten, hadden we Gewoon pelsmos 
reeds meerdere malen gezien, maar hier groeide het op wel 5 bomen, steeds 

schuinstaande stammen en meestal op een hoogte van 1 à 2 meter.  
- Recht palmpjesmos is hierboven reeds genoemd als begeleider van Groot 

touwtjesmos. Het was in dit bosje niet zeldzaam en groeide vaak in gezelschap 
van Spatelmos (Homalia trichomanoides). Hoewel we het verder in het 

Wijboschbroek niet zo vaak gezien hebben, voelt het zich in dit bos kennelijk 
goed thuis want we vonden het op meerdere plaatsen.  

Gewoon pelsmos (Porella platyphylla)  
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- Eekhoorntjesmos (Leucodon sciuroides) groeide eveneens tegen een verticale 

stam van een Schietwilg. Eekhoorntjesmos hebben we in het Wijboschbroek 2 
maal gevonden, de andere waarneming was op een omgevallen Populier op 
ca. 7 meter hoogte. 

 
 

 Wilgenstruweel bij ‘11 Bunders’ 

Echt grote wilgenstruwelen zijn we in het Wijboschbroek niet tegengekomen, 
maar we zagen in de lagere delen wel regelmatig enkele Wilgen, die reeds 
uitwaaierden, terwijl op de hogere delen dan weer andere loofbomen groeiden. Er 
is echter één wilgenstruweel van toch wel redelijke afmeting te vinden in kilo-
meterhok 162 / 403, nabij ‟11 Bunders‟ in het zuidoosten van het gebied. Op de 
hoger gelegen rabatten groeiden veelal Zomereiken, terwijl in de sloten Wilgen 
opschoten, die kennelijk net de goede leeftijd hadden om een mooie mosflora te 
herbergen. Bij ons eerste bezoek stond het water erg hoog, waardoor we weinig 
kans hadden om de stammen goed te onderzoeken. In een drogere periode 
hebben we dit bosje daarom met een tweede bezoek vereerd. Zoals in de meeste 
loofbossen in het Wijboschbroek groeiden ook hier weinig mossen op de bodem. 
De algemene soorten als Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) en Fijn 
laddermos (Kindbergia praelonga) waren wel frequent aanwezig en op sommige 
plaatsen zagen we ook Gewoon rimpelmos (Atrichum undulatum) en een enkele 
keer Gerimpeld boogsterremos (Plagiomnium undulatum). De epifyten waren 

echter wel goed vertegenwoordigd. Op de eerste plaats veel Haarmutsen 
(Orthotrichums), vooral Gewone- en Grijze haarmuts (O. affine en O. diapha-
num), die soms hele stamdelen bedekten, maar ook zagen we meerdere malen 
Gekroesde- en Gladde haarmuts (O. pulchellum en O. striatum) en ook een paar 
polletjes Ruige- en Broedhaarmuts (O. speciosum en O. leyelli). Ook Knots- en 
Trompetkroesmos (Ulota bruchii en U. crispa) waren volop present, alsmede 
Kwastjesmos (Platygyrium repens) en mooie populaties van Boommos (Pylaisia 
polyantha). Die laatste soort lijkt veel op Gewoon klauwtjesmos, maar de vrijwel 
altijd aanwezige sporenkapsels zijn zo specifiek, dat het in het veld meestal 
zonder problemen te benoemen is. Op een wilgenstam op ca. 1,5 meter hoogte 
zagen we Spatelmos (Homalia trichomanoides) en Recht palmpjesmos (Isothe-
cium alopecuroides) vonden we op 2 verschillende stammen. De 2 laatst-

genoemde soorten hebben we in het Wijboschbroek op meerdere plaatsen 
gevonden. Penseeldikkopmos (Brachythecium populeum) hebben we alleen op 
deze locatie gezien. Eigenlijk is dit niet zo‟n zeldzame soort, waardoor het een 
beetje vreemd is dat we dit mos niet vaker genoteerd hebben. Mogelijk dat we 
hem ook wel eens over het hoofd hebben gezien. Vliermos (Cryphaea hetero-
malla) prijkte rijk kapselend op veel takken, soms in grote plakkaten en ook 
Staafjesiepenmos (Zygodon conoideus) hebben we op wel meer dan 20 stam-

men zien groeien. Omdat we de verschillende soorten van dit geslacht in het veld 
niet met zekerheid een naam konden geven, namen we regelmatig een klein 
plukje mee. Thuis is het mos snel op naam te brengen door de broedknopjes 
(staafjes) onder de microscoop te bekijken. Al het meegenomen materiaal van dit 
bosje bleek Staafjesiepenmos te zijn, een soort die tot voor 20 jaar in heel 
Nederland zeer zeldzaam was, maar de laatste jaren steeds meer wordt 
waargenomen. Dit wil echter niet zeggen, dat het voorkomen op zo‟n grote schaal 
als wij in het Wijboschbroek zagen, niet bijzonder is. Hetzelfde geldt voor 
Gewoon schijfjesmos (Radula complanata), een levermos dat we net als 
Staafjesiepenmos, in vrijwel alle kilometerhokken meerdere malen gevonden 
hebben. In dit bosje bedekte het soms grote delen van stammen en takken en 
wekte niet de indruk in Nederland zeldzaam te zijn. Een ander levermos, dat hier 
algemeen genoemd kan worden is Helmroestmos (Frullania dilatata), hoewel het 

zich minder uitbundig liet zien dan de vorige soort, hetgeen ook geldt voor Bleek 
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boomvorkje (Metzgeria furcata), het derde levermos dat in Nederland sinds 1985 
aan een opmars bezig is. Dwergwratjesmos (Cololejeunea minutissima) daar-

entegen – eveneens een levermos – is ook in het Wijboschbroek zeldzaam, 
hoewel we het op 6 verschillende bomen hebben gevonden, verspreid over 2 
kilometerhokken. In dit wilgenstruweel groeide het op een schuinstaande Wilg in 
kleine plukjes over een lengte van wel 2 meter. Doordat de vele broedkorreltjes 
gemakkelijk loslaten, kan deze soort zich gemakkelijk over korte afstanden ver-
spreiden. Het vijfde levermos, dat het verdient genoemd te worden, is Gewoon 
pelsmos (Porella platyphylla), dat we hier op 2 Wilgen vonden, zij het in slechts 

kleine matjes.  
 
 

 
 
C. Naaldbossen 
 
In het oostelijk deel van het Wijboschbroek zijn na 1945 enkele percelen aangeplant 
met naaldbomen, Grove den, Fijnspar, Lariks en Douglasspar, aanvankelijk bedoeld 
om het ontstane houttekort na de tweede wereldoorlog op te vangen. Sinds enkele 
decennia gaat het echter niet meer op de eerste plaats om de houtproductie, maar 
staat het versterken van de natuurwaarden voorop (website gemeente Schijndel 
www.Schijndel.nl). Je ziet dan ook dat de omgevallen bomen blijven liggen en de 
open plekken geleidelijk door loofbomen worden ingenomen, waardoor er meer 
variatie ontstaat. De mossen profiteren van het extra licht en de kale bodem die door 
het omvallen van de bomen ontstaan.  
Er was in de naaldbossen meestal weinig ondergroei van kruiden en struiken. 
Algemene soorten als Groot laddermos (Pseudoscleropdium purum), Gewoon dik-
kopmos (Brachythecium rutabulum), Geplooid snavelmos (Eurynchium striatum), 
Gewoon haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus) en Fraai haarmos (Polytrichum 
formosum) kregen daarom een kans een mooi aaneengesloten mostapijt te vormen. 
Daartussen soms ook Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) en gewoon 
Thujamos (Thuidium tamariscinum), een forse soort die meteen opvalt door zijn fijn 
geveerde vertakking. Ook Gerimpeld platmos (Plagiothecium undulatum) is een paar 

keer genoteerd, eveneens een fors soort, die je door de opvallende lichtgroene kleur 
niet gauw over het hoofd ziet. Rond de boomvoeten en aan greppelkanten hadden 
Gewoon peermos (Pohlia nutans), Gewoon pluisjesmos (Dicranella heteromalla), 
Gewoon sterremos (Mnium hornum), Grijs kronkelsteeljte (Campylopus introflexus) 
en Breekblaadje (Campylopus pyriformus), Gewoon pronkmos (Pseudotaxiphyllum 
elegans) en Gezoomd vedermos (Fissidens bryoides) vaak een plekje gevonden, 
evenals de levermossen Lippenmos (Chiloscyphus polyanthus) en Moeras- en Gaaf 
buidelmos (Calypogeia fissa en C. muelleriana). Ook Kussentjesmos (Leucobryum 
glaucum) liet zich een paar keer zien. 
Verder waren de mossen, die een voorkeur hebben voor dood of molmend hout 
present, zoals Viertandmos (Tetraphis pellucida), Geelsteeljte (Orthodontium lineare) 
en Geklauwd pronkmos (Herzogiella seligeri). Zoals de naam al doet vermoeden, zijn 

de blaadjes van die laatste soort geklauwd, waardoor het wel wat lijkt op Gewoon 
klauwtjesmos.  
Riempjemos (Rhytidiadelphus loreus) groeit vaak gewoon op de bodem, maar de 

enige vondst in het Wijboschbroek was op een wegterende stam, die op de grond 
lag. Riempjesmos is een groot, sierlijk mos, dat de laatste decennia wel toeneemt, 
maar nog steeds tot de zeldzame soorten behoort.  
De kale bodem van wortelkluiten worden in naaldbossen vaak in beslag genomen 
door pioniers die je ook buiten het bos wel aantreft. Op een kluit van een Lariks 

http://www.schijndel.nl/


 DE MOSSEN VAN HET WIJBOSCHBROEK 
____________________________________________________________________ 

 

15 

 

vonden we bijvoorbeeld – als enige vindplaats in dit gebied – Gewone viltmuts 
(Pogonatum aloides), een soort die je wel vaker op lemige kantjes in bossen aantreft, 
maar toch ook vaak allerlei steilkantjes en paden buiten het bos opzoekt. Aardappel- 
en Roestknolknikmos (Bryum bornholmense en B. microerythrocarpum) daarentegen 

zijn soorten die vooral bekend zijn van wortelkluiten en buiten de bossen nog maar 
sporadisch gevonden zijn. Beide soorten zijn eenmaal gevonden, en allebei op een 
kluit van Lariks. Tot voor kort werden deze soorten in Nederland niet of maar nauwe-
lijks herkend, en steeds gerekend tot Braamknikmos (B. rubens).  

In het „natte westen‟ troffen we onverwachts ook een bosje aan met Fijnsparren. Een 
brede, diepe sloot verhinderde ons aanvankelijk om het perceel te bereiken. We 
liepen er omheen en uiteindelijk vonden we een dammetje, dat ons toegang tot het 
bos verschafte. Het was er zeer zompig en de typische bodemmossen voor 
naaldbossen waren er niet te vinden. Tussen de Sparren waren Populieren en 
Abelen aangeplant, waarvan een groot deel ook al weer was omgewaaid. De 
daarbijbehorende wortelkluiten werden – voor zover door het water bereikbaar – 
naarstig door ons bekeken en die leverden wel een aantal mooie pioniers op waar-
onder Gewoon vliesjesmos (Weissia brachycarpa) en Hakig greppelmos (Dicranella 
schreberiana). Het meest opvallende van het bosje waren de epifyten Helmroest-
mos (Frullania dilatata) en Gewoon schijfjesmos (Radula complanata), die op de 
stam van een Fijnspar groeiden, op zich geen bijzondere soorten maar je vindt ze 
zelden op naaldhout. Waarschijnlijk speelt de hoge luchtvochtigheid hier een rol. 
Hetzelfde geldt voor Bossig gaffeltandmos (Dicranum montanum), een soort die wel 
vaker aangetroffen wordt op dood naaldhout, maar hier groeide hij ook als epifyt op 
de stam van een spar. 
 
 
 

D. Kanaal 
 
Het Wijboschbroek grenst in het noordoosten aan de Zuid-Willemsvaart. Hoewel het 
kanaal niet tot het natuurgebied behoort, hebben we de beschoeiing en de oever aan 
de zijde van het Wijboschbroek toch in het onderzoek meegenomen. Over een groot 
deel is de kanaaloever verstevigd met grote stenen, die tegen het talud gestapeld 
zijn, gedeeltelijk zijn er metalen damwanden geslagen en nabij de brug is een houten 
beschoeiing aangebracht. Parallel aan het kanaal – ter hoogte van het deel waar 
geen damwanden zijn aangebracht – is een brede sloot gegraven, waarschijnlijk om 
kwelwater te bergen, omdat het waterpeil in het kanaal hoger ligt dan in de 
omgeving. 
Erg soortenrijk was de kanaaloever niet, maar we vonden er wel een paar karak-
teristieke kanaalsoorten. Vooral het stukje houten beschoeiing was over grote 
oppervlakken mooi met mossen begroeid, zoals Watervalmos (Rhynchostegium 
riparioides), Gewoon spatwatermos (Hygrohypnum luridum), Muursnavelmos 
(Rhynchostegium murale), en Moerassnavelmos (Oxyrrhynchium speciosum). Op de 
stenen vooral algemene soorten als Gewoon pluisdraadmos (Amblystegium 
serpens), mooie goudkleurige plakkaten van Gewoon dikkopmos (Brachytecium 
rutabulum) en ook de steensoorten Gesteelde haarmuts (Orthotrichum anomalum) 
en Gewoon muursterretje (Tortula muralis) ontbraken niet. Op een met leem bedekte 
steen groeide het thalleuse levermos Echt vetmos (Aneura pinguis), samen met Klei-
dubbeltandmos (Didymodon fallax) en Gewoon smaragdsteeltje (Barbula convoluta). 

In de kwelsloot langs het kanaal groeide in mooie zoden Gewoon diknerfmos 
(Cratoneuron filicinum), de enige vindplaats in het gebied. Het prijkte tegen het talud, 
net boven de waterlijn, in gezelschap van Moerassikkelmos (Drepanocladus 
aduncus) en Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum). Gewoon diknerfmos 

houdt van een natte, kalkrijke omgeving. In Noord-Brabant is ze vrijwel beperkt tot de 
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kanalen en enkele beeklopen, die met kalkrijk water worden gevoed. 
Nabij de sluis was het noordoostelijk talud van de dijk fraai begroeid met grote 
matten Haarspitsmos (Cirriphyllum piliferum), waar het vooral gezelschap had van 
Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata). We vonden Haarspitsmos op meerdere 

plaatsen in het Wijboschbroek, maar nergens zo uitbundig als hier tegen de dijk 
 
 
 

E. Beken 
 
In het noordoosten van het 
Wijboschbroek loopt de 
Biezenloop, een gekanaliseerde 
beek, die kaarsrecht door het 
gebied loopt, nabij de brug over de 
Zuid-Willemsvaart in noordelijke 
richting afbuigt en aan de andere 
kant van het kanaal in de Aa 
uitmondt. Een zijbeekje van de 
Biezenloop, de Steegsche Loop, 
stroomt in het westelijk deel. Dit 
beekje is ook behoorlijk gekana-
liseerd maar bezit toch nog enkele 
bochten. Daarnaast is het hele 
gebied doorsneden met afwate-
ringssloten, maar die komen in het 
volgende hoofdstuk aan de orde.  
De Steegsche Loop is onlangs 
(2007) uitgebaggerd tot aan de 
vaste zandbodem waardoor deze 
beek nu weer beschikt over een 
schone waterbodem. De bodem 
was als gevolg van het effluent van 
de waterzuiveringsinstallatie van 
Schijndel verontreinigd geraakt, 
maar sinds enige jaren is deze 
zuiveringsinstallatie niet meer in 
gebruik.  
“De volgende stap in het herstel van de natte natuurparel Wijboschbroek is het 
verder ontwikkelen van een maatregelenpakket voor o.a. het bevorderen van kwel in 
het gebied” (website waterschap Aa en Maas, www.aaenmaas.nl). De taluds en 
oevers van de Steegsche Loop waren ten tijde van het onderzoek nagenoeg 
onbegroeid, maar gezien de plannen, geeft het goede hoop voor de toekomst. 
Langs de Biezenloop loopt een breed (wandel)pad. Diverse betonnen bruggen geven 
de gelegenheid om van het ene deel in het andere te geraken. De oevers worden 
regelmatig gemaaid, waardoor het voor ons mogelijk was om de taluds goed te 
onderzoeken op het voorkomen van mossen, maar door de rijke grassen- en 
kruidenvegetatie is de concurrentie groot en moeten de mossen vaak het onderspit 
delven. Op sommige, wat meer open plekken, krijgen ze soms toch wel een kans en 
zo noteerden wij onder meer Oeverpluisdraadmos (Amblystegium varium), die hier 
rijkelijk groeide, vaak met sporenkapsels. Verder zagen we Beekmos (Leptodictyum 
riparium), Rond- en Gerimpeld boogsterrenmos (Plagiomnium affine en P. 
undulatum) en Kleisnavelmos (Oxyrrhynchium hians), alle slaapmossen die van 
vochtige omstandigheden houden en in dit gebied algemeen zijn. Maar dat laatste 

Biezenloop  

http://www.aaenmaas.nl/
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geldt niet voor Moerasdikkopmos (Brachythecium mildeanum), een soort van de rode 

lijst, die – zoals de naam al aangeeft – ook de natte plaatsen opzoekt. Hoewel dit 
mos niet tot de algemene soorten behoort, vonden we het in het Wijboschbroek op 
nog 2 plaatsen. 
Verspreid langs de beek groeiden kleine plukjes Beekstaartsmos (Philonotis 
fontana), een kwelindicator die langs beken soms grote plakkaten kan vormen, maar 
hier slechts sporadisch in kleine hoeveelheden voorkwam. Wellicht dat er 
onvoldoende licht bij kon komen. Ook Bleek peermos (Pohlia wahlenbergii) vonden 

we enkele malen, een soort die veel op de voorgaande lijkt en er gemakkelijk mee 
verwisseld kan worden, temeer daar ze vaak dezelfde standplaats hebben. 
 
 
 

F. Greppels en afwateringssloten 

 
Bosgreppels zijn besproken bij de bossen, hier gaat het om greppels en sloten langs 
paden buiten het bos en op perceelscheidingen van weilanden en akkers, vooral in 
Smaldonk. Voor mossen is het van belang dat greppels regelmatig geschoond 
worden, zodat ze voldoende licht krijgen en niet door grassen en kruiden overgroeid 
raken. Veel greppels in het gebied zijn voor mossen te zeer verruigd, maar zodra er 
een klein stukje open is, nemen ze hun kans meteen waar. In totaal noteerden we 70 
soorten in greppels, veel daarvan zijn uitsluitend in dit biotoop gevonden en 5 staan 
op de Rode Lijst. 
Een ondiepe greppel, haaks op de Martenmanshurk nabij de Schaapskooi, leverde 
ons grote voldoening na een „matige dag‟ in verruigde populierenbosjes. Het betreft 
hier een greppel op een scheiding van een weiland en een akker, die op het moment 
van inventariseren nagenoeg droog stond, omdat we net een droge periode achter 
de rug hadden. Hoewel de wanden nog behoorlijk waren begroeid met onder meer 
Borstelbies (Isolepis setacea), Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraea) en 
Echte koekoeksbloem (Silene flos-cuculi), waren er voldoende open plekken om de 

mossen een kans te geven. De meest in het oogspringende soort was Gewoon 
kleimos (Tortula truncata) dat hier rijk kapselend vierkante meters van het talud, 
maar ook de bovenkant van de greppel bedekte. Hiertussen groeiden onder meer 
Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum), Gewoon knopmos (Phascum cuspidatum), 
Hakig greppeltandmos (Dicranella schreberiana), Kleipeermos (Pohlia melanodon), 
Gewoon vliesjesmos (Weissia brachycarpa) en algemene Knikmossoorten (Bryums), 
alsmede enkele levermossen zoals Echt vetmos (Aneura pinguis), Flesjesmos 
(Blasia pusilla), Gekroesd plakkaatmos (Pellia endiviifolia), Gewoon en Hol 
moerasvorkje (Riccardia chamedryfolia en R. incurvata) en enkele landvorkjes 
(Riccia’s). Na goed zoeken vonden we ook Ongenerfd eendagsmos (Ephemerum 
serratum var. minutissimum), een soort die waarschijnlijk niet zo zeldzaam is als de 

Voorlopige  Verspreidingsatlas suggereert, maar die vanwege zijn afmeting vaak niet 
opgemerkt wordt. Toen we eenmaal het zoekbeeld van deze soort hadden (groene, 
op algen lijkende plakkaatjes met minuscule knopjes als sporenkapsels), vonden we 
het regelmatig. Tot slot mag Gewoon hauwmos (Anthoceros agrestis) van deze sloot 
niet onvermeld blijven, het groeide er op meerdere plaatsen maar steeds in kleine 
hoeveelheden. 
Veel van de genoemde soorten vonden we ook in de niet al te natte greppels in 
Smaldonk, het natuurontwikkelingsgebied ten Zuidwesten van het Wijboschbroek. De 
bosjes waren ten tijde van het onderzoek veelal nog te jong om aardige mossen te 
herbergen, maar de greppels en andere open plekken in het terrein waren voor ons 
wel zeer interessant. De taluds waren meestal lemig, soms ook een beetje zandig. 
Kleimos en Ongenerfd eendagsmos waren hier algemeen. We vonden ook op 
meerdere plaatsen Grof- en Klein goudkorrelmos (Fossombronia foveolata en  
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F. pusilla), levermossen die er uitzien als minatuur slakropjes waaraan je pas 
definitief een naam kunt geven wanneer je rijpe sporen onder de microscoop bekijkt. 
Het zeer zeldzame Klein goudkorrelmos vonden we op 2 verschillende plaatsen, 
beide keren tegen een goed geschoond lemig talud in open terrein. Ook Klein 
kortsteeltje (Pleuridium acuminatum) behoort tot de zeldzaamheden. Behalve in een 
goed geschoonde greppel in Smaldonk vonden we deze soort ook tegen het grazige 
talud van een brede afwateringssloot langs de Broekse Weg, waar het samengroeide 
met Gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus), Gewoon smaragdsteeltje 
(Barbula convoluta) en Slankmos (Leptobryum pyriforme). In een greppel, die niet 
recent geschoond was, maar die tussen de pollen Pitrus (Juncus effusus) toch wel 
open plekken vertoonde, groeide Leemgreppelmos (Dicranella rufescens). Het is een 

pluizig mosje dat mooie matjes kan vormen. Op een vergelijk-bare standplaats iets 
verderop was de tweede vindplaats, hier met sporenkapsels. Het groeide er in 
gezelschap van onder meer Vals- en Groot kortsteeltje (Pseudephemerum nitidum 
en Pleuridium subulatum). 
Wat lager in de greppels, in de iets diepere afwateringssloten waar meestal 
permanent water blijft staan, vonden we soorten die „natte voeten‟ geen bezwaar 
vinden, zoals Oeverpluisdraadmos (Amblystegium varium), Hartbladig puntmos 
(Calliergon cordifolilum), Moerasssikkelmos (Drepanocladus aduncus), Beekmos 
(Leptodictyum riparium) en eenmaal het levermos Lippenmos (Chiloscyphus 
polyanthos). 

 

Steegsche Loop 
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G. Akkers 
 
Omdat op (braakliggende) akkers soms soorten voorkomen, die we elders in de 
omgeving niet vinden, kijken we voor de volledigheid altijd even aan de randen of er 
iets bijzonders groeit. Op de kleinschalige percelen langs de Dinthersedijk en in 
Smaldonk zagen we vooral soorten, die we ook wel in greppels vonden. Er zijn 
echter 2 soorten, die we verder in het gebied niet hebben waargenomen, te weten 
Violet knikmos (Bryum violaceum) en Sponswatervorkje (Riccia cavernosa).  
Van de 7 land- en watervorkjes (Riccia’s) die we in het Wijboschbroek noteerden, 
hebben we er 6 ook op akkers gevonden. Alleen Gewoon watervorkje (Riccia 
fluitans), dat van erg natte omstandigheden houdt, hebben we niet op akkers gezien. 

Hoewel het niet echt een akker is, rekenen wij bij dit hoofdstuk ook een jonge popu-
lierenaanplant. De boompjes waren onlangs gepoot en kruiden begonnen hier en 
daar hun plaats in te nemen, maar de lemige bodem was nog op vele plaatsen kaal, 
waardoor pioniers een kans kregen. Naast algemene soorten vonden we hier onder 
meer Scharlakenknolknikmos (Bryum klinggraeffii), Hakig greppelmos (Dicranella 
schreberiana), Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum) en Ongenerfd eendagsmos 
(Ephemerum serratum var. minutissimum).  

 
 
 

H. Stenige substraten 
 
Omdat er nauwelijks bebouwing is in het gebied, zijn er slechts weinig groeiplaatsen 
voor mossen die stenige substraten prefereren. Van de 24 soorten die we op steen 
gevonden hebben, zijn er bovendien slechts 4 die uitsluitend op steen gevonden zijn, 
te weten Oranjesteeltje (Bryoerythrophyllum recurvirostre), Broeddubbeltandmos 
(Didymodon rigidulus), Vioolsterretje (Syntrichia montana) en Steenvedermos 
(Fissidens gracilifolius). De bruggetjes over de Biezenloop waren vaak mooi met 
mossen bedekt. Zo troffen we op een brug Oranjesteeltje aan en dat was tevens de 
enige vondst in het gebied. Broeddubbeltandmos vonden we weliswaar 3 maal, maar 
ook steeds op een brug over de Biezenloop. Daarnaast groeiden op de bruggen ook 
soorten, die we hoofdzakelijk op steen vinden, maar die ook als epifyten voorkomen, 
zoals Gewoon muursterretje (Tortula muralis), Muisjesmos (Grimmia pulvinata), 
Achterlichtmos (Schistidium crassipilum) en Gesteelde haarmuts (Orthotrichum 
anomalum). Zowel Vioolsterretje als Steenvedermos hebben we slechts eenmaal 

gevonden. De eerste groeide op een stoep van uitgewassen grindtegels aan de 
schaduwkant van een schuurtje. Steenvedermos was wel een zeer curieuze vondst. 
Het groeide op een stuk beton van gestort puin tegen de glooiing van een sloot in 
een weiland, net boven de waterlijn. Het water stond redelijk hoog omdat het veel 
geregend had, misschien is het ter plekke niet altijd zo nat. Het was niet meteen 
duidelijk dat het om een Vedermos ging, omdat een groot deel van de steen hele-
maal overgroeid was met Pluisdraadmos (Amblystegium serpens). De sporen-

kapsels, die er bovenuit staken, verraadden echter dat er een ander mos bij moest 
zitten. Na enig zoeken kwamen de kleine plantjes van Steenvedermos boven water. 
Het is een soort, die vooral bekend is van Zuid-Limburg, het gebied van de Grote 
rivieren en de IJsselmeerkust. In Noord-Brabant is hij buiten de Biesbosch niet 
eerder waargenomen. Dat bewijst, dat zwerfpuin ook iets moois kan opleveren. 
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I. Bermen en paden 

 
Op bermen en paden groeiden dikwijls pioniers, die we ook in greppels en op akkers 
vonden, zoals Knikmossen (Bryums) en Landvorkjes (Riccia’s). Soms waren de 
paden met steenslag halfverhard, waardoor er weer soorten van stenige milieus 
voorkwamen bijvoorbeeld Muursterretje (Tortula muralis) en Spits smaragdsteeltjes 
(Pseudocrossidium hornschuchianum). Eenmaal vonden we op zo‟n halfverhard pad 
Gewoon aloëmos (Aloina aloides, var. ambigua). Dat was tevens de enige vondst in 

het gebied. Het groeide met slechts enkele exemplaren tussen onder meer Klei-
dubbeltandmos (Didymodon fallax) en Gewoon smaragdsteeltje (Barbula convoluta). 
Op sommige paden tussen de populierenbossen of weilanden waren soms diepe 
voren in de kleiige bodem gevormd. Tegen de kantjes daarvan probeerden pioniers 
zich te vestigen. Een paar keer vonden we Scharlakenknolknikmos (Bryum 
klinggraeffii) en verder noteerden we op zo‟n pad onder meer Ongenerfd 
eendagsmos (Ephemerum serratum var. minitissimum), Klei- en Bleek peermos 
(Pohlia mela-nodon en P. wahlenbergii) en Slibmos (Physcomitrella patens). Die 

laatste soort dankt zijn naam aan het voorkomen op droogvallende slikkige bodems. 
Langs de Grote rivieren is Slibmos niet zeldzaam en groeit daar vooral op 
drooggevallen oevers van de uiterwaarden. Buiten het rivierengebied wordt deze 
soort echter zelden waargenomen. 
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5. Soortbeschrijvingen 
 
In dit hoofdstuk komen soorten aan de orde, die in dit deel van Nederland zeldzaam 
zijn of om een andere reden extra aandacht verdienen. In ieder geval komen de 18 
soorten van de Rode Lijst aan bod. 
 
 

Levermossen 
 
Anthoceros agrestis (Gewoon hauwmos) 

Deze soort komt in Nederland buiten het Pleistoceen vrijwel niet voor en is ook daar 
zeldzaam. Alleen rond Eindhoven is Gewoon hauwmos wat vaker waargenomen.  
We vonden het in 3 verschillende km-hokken, waarvan 2 maal in Smaldonk, en 
eenmaal in een greppel haaks op de Martemanshurk. Het waren vergelijkbare 
greppels tussen akkers en weilanden die niet zo lang geleden waren geschoond en 
waar de mossen tussen de opschietende kruiden hun best deden zich te ontwik-
kelen. Ten tijde van de inventarisatie stond er een laagje water in de greppels, de 
taluds waren lemig, soms een beetje zandig-lemig. Gewoon hauwmos groeide op 
meerdere plaatsen tegen de greppelwandjes, maar nergens in grote hoeveelheden. 
Hauwen waren steeds aanwezig. Begeleidende soorten waren onder meer Gewoon 
kleimos (Tortula truncata), Fijn laddermos (Kindbergia praelonga), Groot kortsteeltje 
(Pleuridium subulatum) Kleisnavelmos (Oxyrrhynchium hians), Ongenerfd eendags-
mos (Ephemerum serratum, var. minitissimum), Knolletjesgreppelmos (Dicranella 
staphylina) en Klein goudkorrelmos (Fossombronia pusilla). 

 
Blasia pusilla (Flesjesmos) 
Evenals de vorige soort komt Flesjesmos vooral voor in het Pleistoceen, maar is ook 
bekend van de Waddeneilanden. Deze soort gaat erg achteruit, dus het is verheu-
gend dat we haar nog op 2 locaties hebben kunnen waarnemen en wel in dezelfde 
greppels als de vorige soort. Flesjesmos groeide er samen met Gewoon kleimos 
(Tortula truncata) en Ongenerfd eendagsmos (Ephemerum serratum var. 
minitissumum). 

 
Cololejeunea minutissima (Dwergwratjesmos) 

Rode Lijstcategorie: gevoelig (GE) 
Deze soort is pas vanaf 1987 uit Nederland bekend, is nog steeds zeer zeldzaam, 
maar het aantal waarnemingen neemt de laatste jaren toe. Het wordt vooral 
waargenomen op bomen met voedselrijke schors.  
We hebben het uitsluitend gevonden in het oostelijk deel van het Wijboschbroek, 
waar het in 2 km-hokken op maar liefst 6 verschillende plaatsen groeide. Hiervan 
waren 3 waarnemingen op een stam van een jonge Zomereik in 3 verschillende 
percelen. Het betrof vochtige loofbosjes, waar de bomen dicht bij elkaar stonden, en 
er dus slechts weinig licht bij kon komen. Het waren steeds kleine plukjes, die ver-
spreid over de stam groeiden, meestal op ooghoogte. Daarnaast ontdekten we 
Dwergwratjesmos op 2 verschillende stammen van Spaanse aak, die als struiken in 
een perceel met Schietwilgen groeiden. De derde groeiplaats was in een wilgen-
struweel, waar het op een schuine stam van een Wilg groeide over wel zo‟n 2 meter 
lengte, rijk voorzien van perianthen en gemmen. 
 
Fossombronia pusilla (Klein goudkorrelmos) 
Een zeer zeldzame soort, volgens de Voorlopige verspreidingsatlas na 1980 slechts 
17 keer waargenomen. Op 2 locaties gevonden, beide keren in het natuur-
ontwikkelingsterrein Smaldonk tegen het onlangs geschoond talud van een zandig-
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lemige greppel, gelegen tussen weilanden. Het groeide er in meerdere plukjes 
tussen Fijn laddermos (Kindbergia praelonga), Gewoon watervorkje (Riccia fluitans), 
Gewoon hauwmos (Anthoceros agrestis), Knolletjesgreppelmos (Dicranella 
staphylina), Grofkorrelknikmos (Bryum dichotomum) en Groot rimpelmos (Atrichum 
undulatum). 
 
Lophocolea semiteres (Gaaf kantmos) 

Gaaf kantmos is pas vanaf 1980 uit Nederland bekend. Aanvankelijk werd het alleen 
in het zuiden van Nederland gevonden, maar inmiddels is de soort ook al op de 
Waddeneilanden waargenomen. Op plaatsen waar hij het goed naar de zin heeft – 
meestal met veel strooisel of rottend hout – kan dit mos grote oppervlakken 
bedekken. In het Wijboschbroek vonden we deze soort slechts 2 maal en beide 
keren slechts in kleine hoeveelheden, kennelijk zijn de omstandigheden er niet 
optimaal. Rond Eindhoven is dit mos vrij algemeen, maar is daar hoofdzakelijk 
gevonden in het zuiden van het onderzochte gebied, waar veel naaldbossen voor-
komen. Op de rijkere gronden ten noorden van Eindhoven, waar vaak leem aan de 
oppervlakte komt en meer gelijkenis vertoont met het onderhavige gebied, komt Gaaf 
kantmos ook slechts sporadisch voor.  
 
Phaeoceros carolinianus (Geel hauwmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW) 
Slechts eenmaal gevonden, in een zandig-lemige greppel in Smaldonk. De greppel 
was niet zo lang geleden schoongemaakt, waardoor een aantal pioniers kans zagen 
zich te presenteren. Behalve Geel hauwmos vonden we daar ook Gewoon hauwmos 
(Anthoceros agrestis), Klein Goudkorrelmos (Fossombronia pusilla), Korreltjes-
peermos (Pohlia camptotrachela) en veel Gewoon watervorkje (Riccia fluitans). 

Dit mos houdt van kale of ijl begroeide, lemige plaatsen. Natuurontwikkelings-
terreinen voldoen daar vaak aan, maar slechts gedurende een korte periode. Echter, 
door het schoonmaken van greppelwanden komen er gelukkig toch steeds weer 
plaatsen voor mossen die dit milieu nodig hebben. 
 
Porella platyphylla (Gewoon pelsmos) 
Rode Lijstcategorie: Bedreigd (BE) 
Gewoon pelsmos is een van de grote verrassingen van dit project. De soort is in heel 
Nederland zeldzaam en gaat sinds 1980 achteruit, hoewel hij rond Eindhoven recent 
ook een paar keer gevonden is. In het Wijboschbroek vonden we deze soort in 3 ver-
schillende kilometerhokken, alle in het oostelijke deel van het gebied. Het waren per 
kilometerhok echter geen unieke vondsten want Gewoon pelsmos groeide steeds op 
meerdere stammen of takken, zowel in wilgenstruwelen als op stammen van Schiet-
wilgen. In een aanplant met Schietwilgen werd dit opvallende mos op tenminste 5 
verschillende plaatsen aangetroffen, vaak op schuinstaande bomen, maar ook een 
paar keer op rechte stammen, soms groeide het in grote matten van wel meer dan 2 
dm². Af en toe dreigde de populatie overgroeid te raken door Gewoon- of Glad 
dikkopmos (Brachythecium rutabulum of B. salebrosum). In de nabijheid groeiden 
soms ook Gewone haarmuts (Orthotrichum affine) en Gewoon schijfjesmos (Radula 
complanata), maar meestal bedekte Gewoon pelsmos een kaal deel van de stam. 

 
Radula complanata (Gewoon schijfjesmos) 

De kwalifikatie zzz (zeer zeldzaam) is voor deze soort eigenlijk niet (meer) terecht. 
Gewoon schijfjesmos heeft het in de periode na 1950 aanvankelijk heel zwaar 
gehad, maar vanaf 1980 wordt de soort meer en meer gevonden, echter het blijft 
meestal beperkt tot slechts één of enkele waarnemingen per kilometerhok. Zo niet in 
het Wijboschbroek. Dit mos is werkelijk in ieder bosperceel aanwezig, meestal in 
grote hoeveelheden en vaak op tientallen bomen, vooral in het oostelijke deel van 
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het gebied. Het is gevonden op allerlei soorten bomen te weten Boswilg, Schietwilg, 
Zomereik, Populier, Vogelkers, Es, Zachte berk en zelfs eenmaal op de stam van 
een Spar onder een populierenaanplant. Het gaat vaak om grote populaties, die 
soms wel een halve stam bedekken en vaak zijn de zachtgroene plakkaten fraai 
getooid met perianthen.  
 
Riccia’s (Land- en Watervorkjes) 

Van de 11 uit Nederland bekende Land- en Watervorkjes zijn er 7 in het 
onderzoeksgebied gevonden. Met uitzondering van Gewoon watervorkje (Riccia 
fluitans), die graag in het water groeit, zijn het alle pioniers op open, vochthoudende, 

min of meer neutrale, voedselrijke standplaatsen. De waarnemingen zijn door ons 
gedaan op braakliggende akkers en greppelwandjes. Opvallend was 
Sponswatervorkje (R. cavernosa), een soort die vooral voorkomt op drooggevallen 

oevers van plassen en dergelijke, maar door ons werd gevonden op een 
braakliggende akker. Verder is vermeldenswaard dat we het zeldzame Violet 
watervorkje (R. subbifurca) op 3 verschillende locaties hebben gevonden, te weten in 
een jonge populierenaanplant, op een met groenbemesting ingezaaide akker en de 
laatste keer in greppel in Smaldonk, steeds op lemige bodem.  
 
 

Bladmossen 
 
Anomodon viticulosus (Groot touwtjesmos) 

Rode Lijstcategegorie: bedreigd (BE) 
Groot touwtjesmos hebben wij in 2 kilometerhokken waargenomen, maar wel in 
hetzelfde bos, te weten het bos met Schietwilgen, grenzend aan het kanaal. De 
grootste populatie van ongeveer 15 cm² groot groeide op een hoogte van ongeveer 
1,5 meter op een rechte stam in een vrij open deel van het bos. Begeleidende 
soorten waren Gewoon dikkop-mos (Brachythecium rutabulum), Gesnaveld 
klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme), Recht palmpjesmos (Isothecium 
alopecuroides) en Fijn laddermos (Kindbergia praelonga). Groot touwtjesmos is in 

Nederland sterk achteruitgegaan en is sinds 1980 vooral gevonden in Zuid-Limburg 
en het gebied van de grote rivieren, maar van Noord-Brabant zijn buiten de 
Biesbosch geen waarnemingen meer bekend sinds 1980. 
 
Atrichum tenellum (Klein rimpelmos) 
 
Rode Lijstcategorie: kwetsbaar (KW) 
We hebben deze soort slechts eenmaal gevonden, hetgeen opmerkelijk is, want 
Klein rimpelmos is, hoewel vermeld op de Rode Lijst, in Noord-Brabant niet zeld-
zaam. Kennelijk is de bodem in het Wijboschbroek minder geschikt voor deze soort, 
die van enigszins zure en voedselarme standplaatsen houdt. Wij vonden de soort in 
een jonge populierenaanplant, op lemige, open bodem. 
 
Brachythecium mildeanum (Moerasdikkopmos) 

Rode Lijstcategorie: kwetsbaar (KW) 
Moerasdikkopmos komt vooral voor in basenrijke moerassen en op plaatsen met 
kwel. We vonden deze soort op 3 verschillende plaatsen. Eenmaal in een oude 
populierenaanplant, waar het merendeel van de bomen al tegen de vlakte lag. Het 
mos groeide er samen met Braamknikmos (Bryum rubens), Gewoon knikkertjesmos 
(Physcomitrium pyriforme) en Kleivedermos (Fissidens taxifolius). Verder groeide de 
soort tegen het talud van de Biezenloop, in gezelschap van Oeverpluisdraadmos 
(Amblystegium varium) en Beekmos (Leptodictium riparium) en de derde waar-

neming was in een lemige greppel tussen een akker en een weiland nabij de 
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Schaapskooi.  
 
Brachythecium oedipodium (IJl dikkopmos) 

IJl dikkopmos is in Nederland een vrij zeldzame soort, hoewel het in het gebied rond 
Eindhoven vrij algemeen is. Het is daar vooral gevonden op zuur strooisel van 
naaldbossen ten zuiden van de stad. De enige waarneming in het Wijboschbroek 
was echter niet in een naaldbos maar op de lemige bodem van een Essenbos. 
 
Bryum bornholmense (Aardappelknikmos) 

Aardappelknikmos wordt pas sinds 2001 als aparte soort herkend in Nederland en is 
nog maar van weinig locaties bekend. Waarschijnlijk is de soort dan ook veel alge-
mener dan het kaartje (17 uurhokken) van de Voorlopige Verspreidingsatlas (BLWG 
2007) laat zien. Het is op de eerste plaats een soort van arme bossen op zand en 
zure leem, dus het is niet opmerkelijk, dat we deze soort in het onderhavige gebied 
slechts eenmaal vonden. De standplaats was een zandig/lemige wortelkluit in een 
lariksbos. 
 
Bryum violaceum (Violetknolknikmos) 
Violetknikmos is een soort van braakliggende akkers, greppelwandjes en allerlei 
ruderale plaatsen. Deze soort is rond Eindhoven niet zeldzaam, maar verder is hij in 
Nederland slechts zelden waargenomen. In het Wijboschbroek vonden we 
Violetknikmos eenmaal aan de rand van een braakliggende maisakker, waar het 
samengroeide met de algemene soorten Braamknikmos (Bryum rubens), Gewoon 
krulmos (Funaria hygrometrica), en Gewoon smaragdsteeltje (Barbula convoluta). 

 
Dicranella rufescens (Leemgreppelmos) 

Rode Lijstcategorie: kwetsbaar (KW) 
Leemgreppelmos doet zijn naam eer aan en groeit vooral tegen lemige greppel-
taluds. Het is in heel Nederland een zeldzame soort, die alleen rond Eindhoven wat 
vaker gevonden is. Wij noteerden dit mos 2 maal, beide keren in Smaldonk. Eenmaal 
In een greppel, die weliswaar niet recent geschoond was, maar die tussen de pollen 
Pitrus (Juncus effusus) toch wel open plekken vertoonde. Op een vergelijkbare 
standplaats iets verderop was de tweede vindplaats, hier met sporenkapsels. Het 
groeide er in gezelschap van onder meer Gewoon kleimos (Tortula truncata),  
Vals- en Groot kortsteeltje (Pseudephemerum nitidum en Pleuridium subulatum) en 
Korreltjespeermos (Pohlia camptotrachela). Deze soorten zijn alle pioniers, die in 

Smaldonk blijven terugkomen dankzij het regelmatig schonen van de sloten. 
 
Ditrichum pusillum (Klein smaltandmos) 
Rode Lijstcategorie: kwetsbaar (KW) 
De enige vindplaats van Klein smaltandmos was een kaal stukje talud van een 
zandig-lemige greppel, geëxponeerd op het noordwesten, en gelegen langs een 
akker aan de Dinthersedijk. Het groeide er slechts in minimale hoeveelheid tussen 
Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum). Evenals Leemgreppelmos gaat het hier 

om een zeldzame pionier, die zijn kans grijpt zodra een lemige bodem wat kale 
plekjes biedt. 
 
Ephemerum serratum var. minutissimum (Ongenerfd eendagsmos) 

Hoewel in Nederland behorend tot zeldzame soorten, hebben we Ongenerfd 
eendagsmos in 6 van de 11 km-hokken gevonden en meestal rijk groeiend op 
meerdere plaatsen. Het is een minuscuul klein mosje, dat je met het blote oog 
nauwelijks opmerkt, maar toen we eenmaal het zoekbeeld hadden, vonden we het 
zonder problemen zodra een geschikt biotoop zich aandiende. Dat was vooral in het 
meer open, westelijk deel van het gebied, waar in het winterhalfjaar de voedselrijke, 
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lemige bodem vaak kale plekjes vertoonde, een uitstekende plaats voor deze pionier. 
We vonden Ongenerfd eendagsmos bijvoorbeeld op braakliggende akkers, kale 
greppelwanden, karrensporen in de populierenbossen, in een jonge populieren-
aanplant en op een persvoerkuil. Het groeide in gezelschap van diverse kleine 
mossen, zoals Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum), Knolletjesgreppelmos 
(Dicranellea staphylina), Gewoon kleimos (Tortula truncata), Gewoon moersvorkje 
(Riccardia chamedryfolia), Slankmos (Leptobryum pyriforme) en Flesjesmos (Blasia 
pusilla).  

 
Fissidens dubius var. mucronatus (Kalkvedermos) 

Kalkvedermos vonden we eenmaal, op een stam van een Wilg langs een plasje. Het 
is een soort die doorgaans groeit op stenige substraten, in kalkgraslanden en kalk-
rijke duinen. Een Wilg is dan ook een zeer ongebruikelijke groeiplaats, maar de soort 
verkeerde wel in goed gezelschap want op dezelfde stam groeiden ook Muisjesmos 
(Grimmia pulvinata) en Muurtjesmos (Tortula muralis), die beide ook op de eerste 

plaats als steenbewoners bekend staan.  
 
Fissidens gracilifolius (Steenvedermos) 

Steenvedermos is een soort, die vooral bekend is van Zuid-Limburg, het gebied van 
de Grote rivieren en de IJsselmeerkust. In Noord-Brabant is hij buiten de Biesbosch 
niet eerder waargenomen, waardoor de vondst in het Wijboschbroek heel bijzonder 
te noemen is. Het groeide op een stuk puin, dat tegen de glooiing van een sloot was 
gestort. Het was niet meteen duidelijk dat het om een Vedermos ging, omdat het stuk 
beton helemaal overgroeid was met Pluisdraadmos (Amblystegium serpens). De 

sporenkapsels, die er bovenuit staken, verraadden echter dat er een ander mos bij 
moest zitten. Na enig zoeken kwamen de kleine plantjes van Steenvedermos 
tevoorschijn. Soms levert zwerfpuin ook iets moois op.  
 
Homalia trichomanoides (Spatelmos) 
Spatelmos is een opvallend mos, dat men gemakkelijk herkent aan het spatelvormig 
blad. Het komt in Nederland vooral voor op stamvoeten van Es, in grienden en in 
beekdalbossen. In het Wijboschbroek vonden wij Spatelmos in 5 verschillende 
kilometer-hokken, het rijkst groeiend in het bosje met Schietwilgen langs het kanaal, 
waar het op meerdere bomen voorkwam, vaak in gezelschap van Recht palmpjes-
mos (Isothecium alopecuroides). Ook een paar keer gevonden op de stamvoet van 

een Es, waarvan eenmaal in een prachtige populatie op een boom, die zich vanaf de 
voet in 4 stammen splitste waarbij het mos vanaf de bodem tot ca. 40 cm. hoogte in 
de hele omtrek van de stammen groeide. Daarnaast ook enkele keren op ooghoogte 
gevonden in een wilgenstruweel. 
 
Isothecium alopecuroides (Recht palmpjesmos) 

Rode Lijstcategorie: kwetsbaar (KW) 
De rijkste vindplaats van Recht palmpjesmos was het bosje met Schietwilgen langs 
het kanaal, waar het meerdere stammen sierde. Het groeide daar samen met Groot 
touwtjesmos (Anomodon viticulosus) en Spatelmos (Homalia trichomanoides), 

soorten die net als Recht palmpjesmos vaak te vinden zijn op Essen, maar hier dus 
gezamenlijk de stammen van Schietwilgen als standplaats hadden gekozen. Opval-
lend is dat we Recht palmpjesmos in dit bosje veel zagen, terwijl we het verder in het 
onderzoeksgebied slechts zelden waargenomen hebben. Alleen in een naburig 
kilometerhok vonden we het op 2 plaatsen in een wilgenstruweel.  
 
Leucodon sciuroides (Eekhoorntjesmos) 

Rode Lijstcategorie: bedreigd (BE) 
Eekhoorntjesmos is een zeer zeldzame soort in Nederland, die sterk achteruitgaat en 
in tegenstelling tot veel andere epifyten zich niet uitbreidt. Wij vonden dit mos 2 keer, 
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eenmaal op de stam van een Schietwilg in een open bos; de andere vondst was op 
een omgevallen Populier op een hoogte van ca. 7 meter, op een stam die verder 
vrijwel kaal was maar wel op ongeveer een meter afstand een mooie populatie van 
Staafjesiepenmos (Zygodon conoideus) liet zien.  

 
Neckera complanata (Glad kringmos) 

Rode Lijstcategorie: bedreigd (BE) 
Glad kringmos vonden we weliswaar in 2 verschillende kilometerhokken, maar het 
was in hetzelfde bosperceel, het bos met Schietwilgen langs het kanaal. Het groeide 
er op ooghoogte tegen rechtopstaande bomen in een open deel van het bos met 
weinig ondergroei van struiken. Meerdere stammen waren met dit prachtige mos 
bekleed in mooie grote plakkaten. Begeleidende soorten waren Gewoon dikkopmos 
(Brachythecium rutabulum) en Fijn laddermos (Kindbergia praelonga).Glad kringmos 

is sinds 1980 in Nederland erg achteruitgegaan. Gelukkig zijn er de laatste jaren een 
aantal nieuwe vindplaatsen, waaronder deze in het Wijboschbroek. In het buitenland 
wordt dit mos vooral op kalkrotsen gevonden, maar in Nederland komt Glad 
kringmos op de eerste plaats voor als epifyt.  
 
Neckera crispa (Groot kringmos) 

Rode Lijstcategorie: ernstig bedreigd (EB) 
Groot Kringmos is een zeer zeldzame soort. Deze waarneming in het Wijboschbroek 
was de vierde voor Nederland sinds 1980. Evenals de voorgaande soort, vonden we 
Groot kringmos in het bos met Schietwilgen langs het kanaal. Het groeide tegen de 
stam van een iets schuinstaande Schietwilg op een hoogte van ca. 1,20 meter, aan 
de rand van het bos. Het ging om slechts een klein plakkaatje van ca. 4 cm². Bege-
leidende soorten waren Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) en  Boom-
snavelmos (Rhynchostegium confertum). Tegen een andere stam, die vanuit het-

zelfde punt ontspringt en ook iets schuin staat, groeide Groot touwtjesmos 
(Anonomodon viticulosus).  

 
Neckera pumila (Klein kringmos) 

Rode Lijstcategorie: bedreigd (BE) 
Hoewel Klein kringmos de laatste jaren iets meer wordt waargnomen, blijft het een 
zeer zeldzame soort. Het aantal vindplaatsen in Nederland sinds 1980 is nog geen 
15. We vonden deze soort in een open bos op de stam van een volwassen Zomereik 
op ca. 2 meter hoogte. De stam was verder kaal. Het ging om een kleine populatie 
van enkele cm².  
 
Orthotrichums (haarmutsen) 
In totaal vonden we 11 verschillende haarmutsen, waarvan er 5 min of meer 
zeldzaam zijn, te weten Stompe-, Dwerg-, Ruige-, Bonte- en Slanke haarmuts (O. 
obtusifolium, O. pumilum, O. speciosum, O. stramineum en O. tenellum).Stompe 
haarmuts (O. obtusifolium) vonden we op een omgewaaide Populier op een hoogte 

van zo‟n 20 meter. Meestal groeit deze soort in kleine kussentjes en daar zijn we dan 
al zeer verheugd over, maar hier groeide Stompe haarmuts zowel op de stam als op 
een dikke zijtak in een populatie van wel 5 cm². De tweede waarneming van deze 
soort was slechts een klein plukje, eveneens op een Populier.  
Ondanks de zeldzame status van Dwerghaarmuts (O. pumilum) is deze soort door 

ons 4 maal gevonden, waarvan ook eenmaal op een stam van een omgevallen 
Populier op grote hoogte. De andere waarnemingen waren steeds van Wilgen.  
Ruige haarmuts (O. speciosum) noteerden we in 5 verschillende kilometerhokken en 

vaak vonden we het op meerdere stammen. Dat was vooral het geval in een bos met 
Schietwilgen, waar het op wel 7 of 8 stammen groeide, verder ook een aantal 
vondsten op Populier en in een wilgenstruweel. 
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De enige waarneming van Bonte haarmuts (O. stramineum) was op een stam van 

een Populier. Die boom stond enigszins beschut tegen een aangrenzend bosje in 
een overigens open populierenaanplant.  
Ook Slanke haarmuts (O. tenellum) zoekt graag de grote hoogte op. We kwamen 

deze soort een aantal keren tegen op omgevallen stammen van Populieren op een 
hoogte van 15 à 20 meter, waar de kleine steriele plantjes soms hele schorsspleten 
vulden. Maar we vonden Slanke haarmuts ook een paar keer op normale hoogte op 
een Wilg. 
 
Physcomitrella patens (Slibmos) 

Slibmos is een eenjarig mosje, dat algemeen is in het rivierengebied, maar daar-
buiten zelden wordt waargenomen. De enige vondst van deze pionier was op een 
lemig en zeer vochtig pad in een populierenbos, waar het in kleine, jonge matjes 
groeide tegen een opstaand kantje van een karrenspoor. Verder was het kantje 
helemaal kaal, dus geen groei van andere mossen of kruiden. 
 
Pleuridium acuminatum (Klein kortsteeltje) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW) 
Klein kortsteeltje is een pluizig mosje, dat in het veld nauwelijks te onderscheiden is 
van het meer algemene Groot kortsteeltje (P. subulatum). Beide soorten kan men in 

enigszins vergelijkbare milieus aantreffen. Behalve in een goed geschoonde zandig-
lemige greppel in Smaldonk vonden we Klein kortsteeltje ook tegen het grazige talud 
van een brede afwateringssloot langs de Broekse Weg, waar het samen groeide met 
Gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus), Gewoon smaragdsteeltje (Barbula 
convoluta) en Slankmos (Leptobryum pyriforme). 

 
Polytrichum alpinum (Berghaarmos) 

Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE) 
De waarneming van Berghaarmos in het Wijboschbroek was de vierde in Nederland. 
Het ging hier om kleine, jonge planten, gevonden op een wegterende stronk langs 
een greppel in een open loofbos. Het groeide er tussen Groot rimpelmos (Atrichum 
undulatum). Omdat het mos er net iets anders uitzag dan het algemeen voor-
komende Fraai haarmos (Polytrichum formosum) werden een paar takjes ter controle 
meegenomen. Een veldkenmerk van Berghaarmos is, dat de planten vertakt zijn, 
maar bij deze jonge planten was dat (nog) niet het geval. Pas onder de microscoop 
werd duidelijk dat een bijzondere vondst was gedaan. 
 
Pterigynandrum filiforme (Stekeltjesmos) 

Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE) 
De enige vondst van Stekeltjesmos was op een schuinstaande tak van een Wilg in 
een vrij open, vochtig loofbosje. De tak was verder helemaal kaal. Deze epifyt is in 
1981 voor het eerst in Nederland waargenomen en is nu van zo‟n 20 plaatsen 
bekend, en behoort dus nog altijd tot de zeer zeldzame soorten. 
 
Pylaisia polyantha (Boommos) 

Zoals de Nederlandse naam al suggereert, behoort Boommos ook tot de epifyten. 
Evenals veel andere mossen die op bomen groeien, profiteert deze soort van de 
schoner geworden lucht en stijgt het aantal waarnemingen sinds 1980. Boommos 
behoort echter nog wel tot de zeldzame soorten en waarnemingen in 5 verschillende 
kilometerhokken in het onderzoeksgebied is toch wel bijzonder. Bovendien vonden 
we het mos in een aantal percelen op meerdere bomen, zoals in het bos met Schiet-
wilgen langs het kanaal, waar het in fraaie plakkaten van soms meer dan 10 cm² 
prijkte. In een populierenaanplant in Smaldonk vonden we de mooiste populatie van 
ca. 25 cm² tegen de stam op zo‟n 2 meter hoogte. Hoewel dit mos veel op Gewoon 
klauwtjesmos lijkt, is het over het algemeen geen probleem om er in het veld een 
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naam aan te geven, omdat de meestal aanwezige sporenkapsels zo specifiek zijn.  
 
Rhytdiadelphus triquetrus (Pluimstaartmos) 

Dit prachtige en zeer opvallend mos vonden we in een grote populatie van ongeveer 
15 m². Het groeide in een vrij open, gemengd loofbos op zandig-lemige bodem. 
Omdat het onderhavige bos iets hoger ligt dan de omgeving, is het er minder nat dan 
in de rest van het Wijboschbroek. Hoewel Pluimstaartmos in de duinen nog steeds 
vrij algemeen is, gaat dit mos in vrijwel heel Nederland achteruit. Daarom is het extra 
verheugend zo‟n mooie groeiplaats te vinden. 
 
Syntrichia laevipila (Boomsterretje) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW) 
Boomsterretje heeft het moeilijk gehad in de tweede helft van de 20e eeuw, maar net 
als andere epifyten heeft het geprofiteerd van de schoner geworden lucht door de 
verminderde uitstoot van zwaveldioxide. Sinds 1980 neemt het aantal waarnemingen 
gestaag toe. Het is vooral een soort van de kust en het rivierengebied, maar ook 
rond Eindhoven hebben we de soort regelmatig gevonden. In het Wijboschbroek 
noteerden we Boomsterretje in 6 verschillende kilometerhokken, vooral in wilgen-
struwelen, maar ook een enkele keer op een Schietwilg en op een omgevallen 
Populier op een hoogte van ca. 20 meter. Meestal betrof het een enkel polletje maar 
soms prijkten er meerdere plukjes op een stam. 
 
Thamnobryum alopecurum (Struikmos) 

Struikmos is een fors uitgevallen mos, dat door zijn struikvormige groeiwijze zijn 
naam eer aan doet en niet gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Het komt vooral 
voor in het rivierengebied, maar is de laatste decennia ook rond Eindhoven een paar 
maal aangetroffen. Het groeit meestal op de bodem, soms in grote zoden. In het 
Wijboschbroek vonden we Struikmos in het perceel met Schietwilgen langs het 
kanaal, waar het steeds op boomvoeten groeide, in totaal bij 7 of 8 bomen.  
 
Weissia brachycarpa (Gewoon vliesjesmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW) 
We vonden Gewoon vliesjesmos in 2 verschillende kilometerhokken, maar wel 
steeds op meerdere plaatsen. De meeste vindplaatsen waren de wortelkluiten van 
omgevallen Populieren, waar het samengroeide met o.a. Purpersteeltje (Ceratodon 
purpureus), Kleivedermos (Fissidens taxifolius) en Groot kortsteeltje (Pleuridium 
subulatum). Ook 2 keer gevonden tegen een lemig greppelwandje. Verder hebben 
we hebben ook enkele waarnemingen gedaan van Weissia’s zonder sporenkapsels, 
maar vegetatief is deze soort niet van andere Weissia’s te onderscheiden, waardoor 
we er geen naam aan hebben kunnen geven. Het is daarom waarschijnlijk, dat deze 
soort dus in meer kilometerhokken voorkomt. Gewoon vliesjesmos is met uitzon-
dering van Zuid-Limburg en in de Liemers in heel Nederland zeer zeldzaam of 
afwezig.  
 
Zygodon conoideus (Staafjesiepenmos) 
Staafjesiepenmos is een epifyt, die vooral gevonden wordt op bomen met voedsel-
rijke schors. Het behoort nog tot de vrij zeldzame soorten in Nederland, maar breidt 
zich de laatst jaren wel uit. In het Wijboschbroek noteerden we het in 9 van de 11 
kilometerhokken, dus niet echt zeldzaam te noemen. Bovendien bleven de waar-
nemingen per kilometerhok niet beperkt tot 1 vindplaats, maar groeide de soort soms 
heel overvloedig op meerdere bomen. In een wilgenstruweel bij 11 Bunders op wel 
20 struiken. Behalve op Wilg vonden we deze soort ook op de tak van een Hazelaar 
en op meerdere Populieren, waarvan eenmaal op een omgevallen boom op ca. 7 
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meter hoogte.  
 
Zygodon rupestris (Parkiepenmos) 

Iepenmossen zijn in het veld moeilijk op naam te brengen, waardoor er steeds kleine 
plukjes worden meegenomen om microscopisch te bekijken. De broedkorrels geven 
dan snel uitsluitsel. 4 keer bleken we Parkiepenmos te hebben verzameld, een soort 
die veel minder wordt waargenomen dan Staafjesiepenmos. We vonden Parkiepen-
mos in een vrij open bos met Schietwilgen, waar het tegen de stam op ooghoogte 
groeide. De andere waarnemingen waren steeds van stammen van Populieren, 
waarvan eenmaal op de stam van een omgevallen boom op 8 meter hoogte. 
 
 
 
 
 

6. Samenvatting 
 
De mossenwerkgroep Eindhoven heeft in de periode november 2006 tot januari 2008 
het Wijboschbroek en het aangrenzende natuurontwikkelingsgebied Smaldonk in de 
gemeente Schijndel (Noord-Brabant) geïnventariseerd op het voorkomen van 
mossen. Het gebied werd 17 keer bezocht, steeds in het winterhalfjaar. Per 
kilometerhok werd een soortenlijst bijgehouden, waarbij werd genoteerd in welk 
biotoop een soort werd waargenomen. Het onderzochte gebied beslaat 11 
kilometerhokken. Met uitzondering van Smaldonk bestaat het hoofdzakelijk uit 
bossen. In het natte, westelijke deel zijn hoofdzakelijk Populieren aangeplant, terwijl 
in het oostelijke deel, dat wat hoger ligt en minder nat is, een meer gevarieerd bos te 
zien geeft. Het Wijboschbroek is vooral rijk een epifyten, terwijl in Smaldonk de 
lemige greppelwanden mooie soorten herbergen. De meest bijzondere kilometer-
hokken zijn 161/404 en 162/404, waar respectievelijk 125 en 118 soorten werden 
waargenomen. Hier ligt een bosje met Schietwilgen, alsmede een fraai 
wilgenstruweel. In totaal zijn 151 bladmossen en 30 levermossen waargenomen, een 
totaal 181 soorten. Dat betekent dat 30% van de soorten, die uit Nederland bekend 
zijn in het onderzoeksgebied voorkomen. Daarvan staan 18 soorten op de Rode Lijst 
mossen. 
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8. Soortenlijst per biotoop 
 
Onderstaand volgen soortenlijsten per biotoop. Hierbij moet opgemerkt worden, dat 
tijdens de inventarisaties per kilometerhok een soort slechts eenmaal genoteerd 
werd, ook 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 atlasbokken 
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A. Populierenbossen (69 soorten) 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokken 

Rode 

Lijst 

Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos a 3  

Atrichum undulatum Groot rimpelmos a 2  

Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmos a 3  

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos a 2  

Brachythecium salebrosum Glad dikkopmos a 3  

Brachythecium velutinum Fluweelmos a 1  

Bryum argenteum Zilvermos a 1  

Bryum capillare Gedraaid knikmos a 3  

Bryum pallens Rood knikmos z 1  

Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos a 1  

Campylopus flexuosus Boskronkelsteeltje a 1  

Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje a 1  

Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje a 4  

Conocephalum conicum Kegelmos a 1  

Cryphaea heteromalla Vliermos z 2  

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos a 1  

Dicranella staphylina Knolletjesgreppelmos a 1  

Dicranoweisia cirrata Gewoon sikkelsterretje a 3  

Dicranum montanum Bossig gaffeltandmos a 1  

Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos a 1  

Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos a 3  

Fissidens bryoides Gezoomd vedermos a 4  

Fissidens taxifolius Kleivedermos a 4  

Frullania dilatata Helmroestmos a 2  

Funaria hygrometrica Gewoon krulmos a 2  

Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos a 3  

Homalia trichomanoides Spatelmos z 1  

Homalothecium sericeum Gewoon zijdemos a 2  

Hypnum andoi Bosklauwtjesmos a 1  

Hypnum cupressiforme Gesnaveld klauwtjesmos a 4  

Isothecium myosuroides Knikkend palmpjesmos a 1  

Kindbergia praelonga Fijn laddermos a 1  

Leptobryum pyriforme Slankmos a 1  

Lophocolea bidentata Gewoon kantmos a 3  

Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos a 5  

Lophocolea semiteres Gaaf kantmos z 1  

Marchantia polymorpha Parapluutjesmos a 1  

Metzgeria furcata Bleek boomvorkje a 4  

Mnium hornum Gewoon sterrenmos a 4  

Orthotrichum affine Gewone haarmuts a 3  
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokken 

Rode 

Lijst 

Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmuts a 1  

Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts a 3  

Orthotrichum lyellii Broedhaarmuts z 5  

Orthotrichum obtusifolium Stompe haarmuts zz 2  

Orthotrichum pulchellum Gekroesde haarmuts z 1  

Orthotrichum pumilum Dwerghaarmuts zz 1  

Orthotrichum speciosum Ruige haarmuts zz 1  

Orthotrichum striatum Gladde haarmuts z 4  

Oxyrrhynchium hians Kleisnavelmos a 1  

Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos a 1  

Plagiomnium affine Rond boogsterrenmos a 2  

Plagiomnium undulatum Gerimpeld 

boogsterrenmos 

a 2  

Plagiothecium laetum Krom platmos a 4  

Plagiothecium nemorale Groot platmos a 2  

Platygyrium repens Kwastjesmos z 1  

Pleuridium subulatum Groot kortsteeltje z 1  

Pohlia nutans Gewoon peermos a 1  

Polytrichum formosum Fraai haarmos a 1  

Pylaisia polyantha Boommos zz 1  

Radula complanata Gewoon schijfjesmos zzz 3  

Rhizomnium punctatum Gewoon viltsterrenmos z 1  

Rhynchostegium confertum Boomsnavelmos a 4  

Syntrichia laevipila Boomsterretje z 2 KW 

Syntrichia papillosa Knikkersterretje z 5  

Ulota bruchii Knotskroesmos a 3  

Ulota crispa Trompetkroesmos z 3  

Weissia brachycarpa Gewoon vliesjesmos zz 1 KW 

Zygodon conoideus Staafjesiepenmos zz 3  

Zygodon viridissimus var. 

viridis 

Echt iepenmos z 1  
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B. Overige loofbossen (119 soorten) 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokken 

Rode 

Lijst 

Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos a 6  

Amblystegium varium Oeverpluisdraadmos a 2  

Anomodon viticulosus Groot touwtjesmos zz 2 BE 

Atrichum undulatum Groot rimpelmos a 7  

Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmos a 6  

Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeltje a 1  

Barbula unguiculata Kleismaragdsteeltje a 2  

Brachythecium mildeanum Moerasdikkopmos z 1 KW 

Brachythecium oedipodium IJl dikkopmos z 1  

Brachythecium populeum Penseeldikkopmos a 1  

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos a 6  

Brachythecium salebrosum Glad dikkopmos a 6  

Brachythecium velutinum Fluweelmos a 7  

Bryum capillare Gedraaid knikmos a 4  

Bryum dichotomum Grofkorrelknikmos a 2  

Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos a 2  

Bryum rubens (s.s.) Braamknikmos a 2  

Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos a 5  

Calypogeia fissa Moerasbuidelmos a 3  

Calypogeia muelleriana Gaaf buidelmos a 2  

Campylopus flexuosus Boskronkelsteeltje a 1  

Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje a 3  

Campylopus pyriformis Breekblaadje a 4  

Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje a 4  

Chiloscyphus polyanthos Lippenmos a 2  

Cirriphyllum piliferum Haarspitsmos a 2  

Cololejeunea minutissima Dwergwratjesmos zzz 2 GE 

Conocephalum conicum Kegelmos a 5  

Cryphaea heteromalla Vliermos z 7  

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos a 7  

Dicranella schreberiana Hakig greppelmos a 3  

Dicranella staphylina Knolletjesgreppelmos a 2  

Dicranoweisia cirrata Gewoon sikkelsterretje a 8  

Dicranum montanum Bossig gaffeltandmos a 5  

Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos a 2  

Dicranum tauricum Bros gaffeltandmos a 2  

Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos a 5  

Fissidens bryoides Gezoomd vedermos a 5  

Fissidens dubius var. 

mucronatus 

Kalkvedermos z 1  

Fissidens taxifolius Kleivedermos a 3  
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokken 

Rode 

Lijst 

Frullania dilatata Helmroestmos a 7  

Funaria hygrometrica Gewoon krulmos a 1  

Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos a 2  

Herzogiella seligeri Geklauwd pronkmos zz 2  

Homalia trichomanoides Spatelmos z 2  

Homalothecium sericeum Gewoon zijdemos a 5  

Hypnum andoi Bosklauwtjesmos a 4  

Hypnum cupressiforme Gesnaveld klauwtjesmos a 5  

Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos a 3  

Isothecium alopecuroides Recht palmpjesmos zz 3 KW 

Isothecium myosuroides Knikkend palmpjesmos a 6  

Kindbergia praelonga Fijn laddermos a 4  

Leptobryum pyriforme Slankmos a 3  

Leptodictyum riparium Beekmos a 4  

Leskea polycarpa Uiterwaardmos a 5  

Leucobryum glaucum Kussentjesmos a 1  

Leucodon sciuroides Eekhoorntjesmos zz 2 BE 

Lophocolea bidentata Gewoon kantmos a 6  

Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos a 6  

Lophocolea semiteres Gaaf kantmos z 1  

Metzgeria furcata Bleek boomvorkje a 7  

Mnium hornum Gewoon sterrenmos a 6  

Neckera complanata Glad kringmos zz 2 BE 

Neckera crispa Groot kringmos zzz 1 EB 

Neckera pumila Klein kringmos zzz 1 EB 

Orthodontium lineare Geelsteeltje a 1  

Orthotrichum affine Gewone haarmuts a 7  

Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmuts a 1  

Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts a 4  

Orthotrichum lyellii Broedhaarmuts z 4  

Orthotrichum pulchellum Gekroesde haarmuts z 7  

Orthotrichum pumilum Dwerghaarmuts zz 2  

Orthotrichum speciosum Ruige haarmuts zz 4  

Orthotrichum striatum Gladde haarmuts z 5  

Orthotrichum tenellum Slanke haarmuts zz 5  

Oxyrrhynchium hians Kleisnavelmos a 4  

Pellia endiviifolia Gekroesd plakkaatmos a 3  

Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos a 2  

Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos a 3  

Plagiomnium affine Rond boogsterrenmos a 4  

Plagiomnium undulatum Gerimpeld 

boogsterrenmos 

a 6  

Plagiothecium denticulatum Glanzend platmos a 9  

Plagiothecium laetum Krom platmos a 6  

Plagiothecium nemorale Groot platmos a 1  
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokken 

Rode 

Lijst 

Platygyrium repens Kwastjesmos z 3  

Pohlia nutans Gewoon peermos a 3  

Pohlia wahlenbergii Bleek peermos z 2  

Polytrichum alpinum Berghaarmos zzz 1 GE 

Polytrichum formosum Fraai haarmos a 6  

Polytrichum longisetum Gerand haarmos a 1  

Porella platyphylla Gewoon pelsmos zz 2 BE 

Pseudephemerum nitidum Vals kortsteeltje zz 1  

Pseudocrossidium 

hornschuchianum 

Spits smaragdsteeltje a 1  

Pseudoscleropodium purum Groot laddermos a 3  

Pseudotaxiphyllum elegans Gewoon pronkmos a 2  

Pterigynandrum filiforme Stekeltjesmos zzz 1 GE 

Pylaisia polyantha Boommos zz 4  

Radula complanata Gewoon schijfjesmos zzz 7  

Rhizomnium punctatum Gewoon viltsterrenmos z 5  

Rhynchostegium confertum Boomsnavelmos a 5  

Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos a 1  

Rhytidiadelphus triquetrus Pluimstaartmos zz 1  

Riccardia chamedryfolia Gewoon moerasvorkje a 1  

Sanionia uncinata Geplooid sikkelmos z 2  

Syntrichia laevipila Boomsterretje z 3 KW 

Syntrichia papillosa Knikkersterretje z 6  

Syntrichia ruralis var. 

arenicola 

Groot duinsterretje a 2  

Syntrichia ruralis var. 

calcicola 

Klein duinsterretje a 1  

Tetraphis pellucida Viertandmos a 1  

Thamnobryum alopecurum Struikmos zz 2  

Tortula muralis Gewoon muursterretje a 1  

Tortula truncata Gewoon kleimos a 3  

Ulota bruchii Knotskroesmos a 8  

Ulota crispa Trompetkroesmos z 6  

Ulota phyllantha Broedkroesmos z 4  

Weissia brachycarpa Gewoon vliesjesmos zz 1 KW 

Zygodon conoideus Staafjesiepenmos zz 6  

Zygodon rupestris Parkiepenmos zzz 4  

Zygodon viridissimus var. 

viridissimus 

Echt iepenmos a 1  
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C. Naaldbossen (27 soorten)  
  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokken 

Rode 

Lijst 

Bryum bornholmense Aardappelknikmos a 1  

Bryum microerythrocarpum Roestknolknikmos a 1  

Calypogeia fissa Moerasbuidelmos a 1  

Calypogeia muelleriana Gaaf buidelmos a 1  

Campylopus flexuosus Boskronkelsteeltje a 1  

Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje a 2  

Campylopus pyriformis Breekblaadje a 1  

Chiloscyphus polyanthos Lippenmos a 1  

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos a 2  

Dicranum montanum Bossig gaffeltandmos a 1  

Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos a 2  

Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos a 1  

Herzogiella seligeri Geklauwd pronkmos zz 1  

Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos a 1  

Kindbergia praelonga Fijn laddermos a 1  

Leucobryum glaucum Kussentjesmos a 2  

Orthodontium lineare Geelsteeltje a 3  

Plagiothecium undulatum Gerimpeld platmos a 2  

Pogonatum aloides Gewone viltmuts a 1  

Pohlia nutans Gewoon peermos a 3  

Polytrichum longisetum Gerand haarmos a 1  

Pseudoscleropodium 

purum 

Groot laddermos a 2  

Pseudotaxiphyllum elegans Gewoon pronkmos a 2  

Rhytidiadelphus loreus Riempjesmos z 1  

Rhytidiadelphus 

squarrosus 

Gewoon haakmos a 3  

Tetraphis pellucida Viertandmos a 1  

Thuidium tamariscinum Gewoon thujamos a 2  
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D. Zuid-Willemsvaart (19 soorten)  
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokken 

Rode 

Lijst  

Aneura pinguis Echt vetmos a 1  

Brachythecium albicans Bleek dikkopmos a 2  

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos a 1  

Bryum capillare Gedraaid knikmos a 1  

Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos a 1  

Cratoneuron filicinum Gewoon diknerfmos a 1  

Didymodon fallax Kleidubbeltandmos a 1  

Didymodon rigidulus Broeddubbeltandmos a 1  

Hygrohypnum luridum Gewoon spatwatermos z 4  

Hypnum cupressiforme Gesnaveld klauwtjesmos a 1  

Marchantia polymorpha Parapluutjesmos a 1  

Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmuts a 1  

Oxyrrhynchium hians Kleisnavelmos a 1  

Oxyrrhynchium speciosum Moerassnavelmos a 4  

Pellia endiviifolia Gekroesd plakkaatmos a 1  

Pohlia melanodon Kleipeermos a 1  

Rhynchostegium murale Muursnavelmos a 3  

Rhynchostegium 

riparioides 

Watervalmos a 2  

Rhytidiadelphus 

squarrosus 

Gewoon haakmos a 1  
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E. Beken (26 soorten) 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokken 

Rode 

Lijst 

Amblystegium varium Oeverpluisdraadmos a 5  

Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeltje a 1  

Barbula unguiculata Kleismaragdsteeltje a 1  

Brachythecium mildeanum Moerasdikkopmos z 1 KW 

Bryum argenteum Zilvermos a 1  

Bryum barnesii Geelkorrelknikmos a 1  

Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos a 2  

Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje a 1  

Dicranella staphylina Knolletjesgreppelmos a 1  

Drepanocladus aduncus Moerassikkelmos a 2  

Funaria hygrometrica Gewoon krulmos a 1  

Kindbergia praelonga Fijn laddermos a 1  

Leptobryum pyriforme Slankmos a 1  

Leptodictyum riparium Beekmos a 3  

Lophocolea bidentata Gewoon kantmos a 1  

Marchantia polymorpha Parapluutjesmos a 2  

Oxyrrhynchium hians Kleisnavelmos a 3  

Philonotis fontana Beekstaartjesmos z 1  

Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos a 2  

Plagiomnium affine Rond boogsterrenmos a 2  

Plagiomnium undulatum Gerimpeld 

boogsterrenmos 

a 2  

Pohlia melanodon Kleipeermos a 1  

Pohlia wahlenbergii Bleek peermos z 1  

Rhynchostegium 

riparioides 

Watervalmos a 1  

Rhytidiadelphus 

squarrosus 

Gewoon haakmos a 1  

Riccia fluitans Gewoon watervorkje a 1  
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F. Greppels en afwateringssloten (70 soorten) 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokke

n 

Rode 

Lijst 

Amblystegium varium Oeverpluisdraadmos a 3  

Aneura pinguis Echt vetmos a 1  

Anthoceros agrestis Gewoon hauwmos zz 3  

Atrichum undulatum Groot rimpelmos a 2  

Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeltje a 3  

Barbula unguiculata Kleismaragdsteeltje a 3  

Blasia pusilla Flesjesmos z 2  

Brachythecium albicans Bleek dikkopmos a 1  

Brachythecium mildeanum Moerasdikkopmos z 1 KW 

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos a 1  

Bryum argenteum Zilvermos a 2  

Bryum barnesii Geelkorrelknikmos a 3  

Bryum caespiticium Zodeknikmos a 1  

Bryum dichotomum Grofkorrelknikmos a 5  

Bryum gemmiferum Fijnkorrelknikmos a 1  

Bryum pallens Rood knikmos z 1  

Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos a 1  

Bryum rubens (s.s.) Braamknikmos a 5  

Calliergon cordifolium Hartbladig puntmos a 1  

Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos a 2  

Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje a 1  

Chiloscyphus polyanthos Lippenmos a 1  

Conocephalum conicum Kegelmos a 1  

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos a 1  

Dicranella rufescens Leemgreppelmos zz 2 KW 

Dicranella schreberiana Hakig greppelmos a 3  

Dicranella staphylina Knolletjesgreppelmos a 4  

Dicranella varia Kleigreppelmos 3 2  

Ditrichum cylindricum Hakig smaltandmos a 6  

Ditrichum pusillum Klein smaltandmos zz 1 KW 

Drepanocladus aduncus Moerassikkelmos a 3  

Ephemerum serratum var. 

minitissimum 

Ongenerfd eendagsmos zz 5  

Fissidens bryoides Gezoomd vedermos a 1  

Fissidens taxifolius Kleivedermos a 2  

Fossombronia foveolata Grof goudkorrelmos a 3  

Fossombronia pusilla Klein goudkorrelmos zz 2  

Funaria hygrometrica Gewoon krulmos a 3  

Kindbergia praelonga Fijn laddermos a 3  



 DE MOSSEN VAN HET WIJBOSCHBROEK 
____________________________________________________________________ 

 

41 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokke

n 

Rode 

Lijst 

Leptobryum pyriforme Slankmos a 3  

Leptodictyum riparium Beekmos a 2  

Marchantia polymorpha Parapluutjesmos a 4  

Oxyrrhynchium hians Kleisnavelmos a 2  

Oxyrrhynchium speciosum Moerassnavelmos a 1  

Pellia endiviifolia Gekroesd plakkaatmos a 3  

Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos a 3  

Phaeoceros carolinianus Geel hauwmos zz 1 KW 

Phascum cuspidatum Gewoon knopmos a 1  

Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos a 3  

Plagiomnium affine Rond boogsterrenmos a 2  

Plagiothecium nemorale Groot platmos a 1  

Pleuridium acuminatum Klein kortsteeltje zz 2 KW 

Pleuridium subulatum Groot kortsteeltje z 5  

Pohlia camptotrachela Korreltjespeermos z 1  

Pohlia lescuriana Roodknolpeermos z 1  

Pohlia melanodon Kleipeermos a 4  

Pohlia nutans Gewoon peermos a 1  

Pohlia wahlenbergii Bleek peermos z 1  

Polytrichum commune var. 

perigoniale 

Gewoon haarmos a 2  

Polytrichum juniperinum Zandhaarmos a 1  

Pseudephemerum nitidum Vals kortsteeltje zz 3  

Pseudoscleropodium purum Groot laddermos a 1  

Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos a 1  

Riccardia chamedryfolia Gewoon moerasvorkje a 2  

Riccia bifurca Gevoord landvorkje z 4  

Riccia fluitans Gewoon watervorkje a 3  

Riccia glauca Gewoon landvorkje z 4  

Riccia sorocarpa Klein landvorkje a 3  

Riccia subbifurca Violet landvorkje zz 1  

Tortula truncata Gewoon kleimos a 5  
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G. Akkers (20 soorten) 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokken 

Rode 

Lijst 

Atrichum tenellum Klein rimpelmos z 1 KW 

Bryum argenteum Zilvermos a 1  

Bryum barnesii Geelkorrelknikmos a 1  

Bryum dichotomum Grofkorrelknikmos a 1  

Bryum klinggraeffii Scharlakenknolknikmos z 1  

Bryum pallens Rood knikmos z 1  

Bryum rubens (s.s.) Braamknikmos a 1  

Bryum violaceum Violetknolknikmos z 1  

Dicranella schreberiana Hakig greppelmos a 1  

Dicranella staphylina Knolletjesgreppelmos a 2  

Ephemerum serratum var. 

minitissimum 

Ongenerfd eendagsmos zz 1  

Leptobryum pyriforme Slankmos a 1  

Pleuridium subulatum Groot kortsteeltje z 1  

Marchantia polymorpha Parapluutjesmos a 1  

Riccia beyrichiana Dik landvorkje z 1  

Riccia bifurca Gevoord landvorkje z 1  

Riccia cavernosa Sponswatervorkje z 1  

Riccia glauca Gewoon landvorkje z 4  

Riccia sorocarpa Klein landvorkje a 3  

Riccia subbifurca Violet landvorkje zz 1  
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H. Stenige substraten (24 soorten) 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokken 

Rode 

Lijst 

Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos a 2  

Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeltje a 1  

Barbula unguiculata Kleismaragdsteeltje a 1  

Brachythecium albicans Bleek dikkopmos a 2  

Brachythecium salebrosum Glad dikkopmos a 1  

Bryoerythrophyllum recurv. Oranjesteeltje a 1  

Bryum argenteum Zilvermos a 2  

Bryum barnesii Geelkorrelknikmos a 3  

Bryum capillare Gedraaid knikmos a 2  

Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje a 1  

Didymodon rigidulus Broeddubbeltandmos a 2  

Fissidens gracilifolius Steenvedermos zz 1  

Funaria hygrometrica Gewoon krulmos a 1  

Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos a 6  

Leptodictyum riparium Beekmos a 1  

Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmuts a 7  

Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts a 3  

Pseudocrossidium  

hornschuchianum 

Spits smaragdsteeltje a 3  

Rhynchostegium confertum Boomsnavelmos a 1  

Schistidium crassipilum Muurachterlichtmos a 10  

Syntrichia montana Vioolsterretje z 1  

Syntrichia ruralis var. 

arenicola 

Groot duinsterretje a 1  

Syntrichia ruralis var. 

calcicola 

Klein duinsterretje a 1  

Tortula muralis Gewoon muursterretje a 10  

 
  



DE MOSSEN VAN HET WIJBOSCHBROEK 
____________________________________________________________________ 

 

 

44 

 
 

I. Bermen en paden (34 soorten) 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Zeldzaam-

heids-

categorie 

Aantal 

km-

hokken 

Rode 

Lijst 

Aloina aloides var. 

ambigua 

Gewoon aloëmos  z 1  

Amblystegium varium Oeverpluisdraadmos a 1  

Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeltje a 4  

Barbula unguiculata Kleismaragdsteeltje a 3  

Brachythecium albicans Bleek dikkopmos a 4  

Bryum argenteum Zilvermos a 3  

Bryum barnesii Geelkorrelknikmos a 3  

Bryum dichotomum Grofkorrelknikmos a 3  

Bryum klinggraeffii Scharlakenknolknikmos z 4  

Bryum rubens (s.s.) Braamknikmos a 3  

Cephaloziella divaricata Gewoon draadmos a 1  

Conocephalum conicum Kegelmos a 1  

Dicranella staphylina Knolletjesgreppelmos a 1  

Dicranella varia Kleigreppelmos a 1  

Didymodon fallax Kleidubbeltandmos a 1  

Ditrichum cylindricum Hakig smaltandmos a 3  

Funaria hygrometrica Gewoon krulmos a 2  

Leptobryum pyriforme Slankmos a 2  

Leptodictyum riparium Beekmos a 1  

Marchantia polymorpha Parapluutjesmos a 2  

Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos a 1  

Phascum cuspidatum Gewoon knopmos a 1  

Physcomitrella patens Slibmos a 1  

Physcomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos a 2  

Pohlia melanodon Kleipeermos a 1  

Pohlia wahlenbergii Bleek peermos z 1  

Pseudocrossidium 

hornschuchianum 

Spits smaragdsteeltje a 6  

Pseudoscleropodium 

purum 

Groot laddermos a 1  

Rhytidiadelphus 

squarrosus 

Gewoon haakmos a 2  

Riccia beyrichiana Dik landvorkje z 1  

Riccia bifurca Gevoord landvorkje z 1  

Riccia glauca Gewoon landvorkje z 2  

Riccia sorocarpa Klein landvorkje a 2  

Riccia subbifurca Violet landvorkje zz 1  
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9. Soortenlijst per kilometerhok 

 
1 =  159 – 403 
2 =  159 – 404 
3 =  159 – 405 
4 =  159 – 406 

5 =  160 – 404 
6 =  160 – 405 
7 =  161 – 403 
8 =  161 – 404 

  9 =  162 – 403 
10 =  162 – 404 
11 =  161 – 405 
 

 
       Z   = zeldzaamheidscategorie 
       RL = Rode Lijst categorie 
 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Z RL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Aloina aloides, var. 
ambigua 

Gewoon aloëmos z 
 

x 
          

Amblystegium serpens 
Gewoon 

pluisdraadmos 
a 

 
x x x x x x x x x x x 

Amblystegium varium Oeverpluisdraadmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Aneura pinguis Echt vetmos a 
     

x x 
     

Anomodon viticulosus Groot touwtjesmos zz BE 
       

x 
 

x 
 

Anthoceros agrestis Gewoon hauwmos zz 
 

x x 
  

x 
      

Atrichum tenellum Klein rimpelmos z KW 
         

x 
 

Atrichum undulatum Groot rimpelmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Aulacomnium 

androgynum 
Gewoon knopjesmos a 

 
x 

 
x x 

 
x x x x x x 

Barbula convoluta 
Gewoon 
smaragdsteeltje 

a 
 

x x x x x x x x x x x 

Barbula unguiculata Kleismaragdsteeltje a 
 

x x x x x x x x x x x 

Blasia pusilla Flesjesmos z 
 

x 
   

x 
      

Brachythecium albicans Bleek dikkopmos a 
 

x x 
 

x 
 

x x x x x x 

Brachythecium 
mildeanum 

Moerasdikkopmos z KW 
    

x 
  

x 
  

x 

Brachythecium 

oedipodium 
IJl dikkopmos z 

     
x 

      

Brachythecium 

populeum 
Penseeldikkopmos a 

         
x 

  

Brachythecium 
rutabulum 

Gewoon dikkopmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Brachythecium 
salebrosum 

Glad dikkopmos a 
 

x x x x x x x x x x 
 

Brachythecium velutinum Fluweelmos a 
  

x x x x x x x x x 
 

Bryoerythrophyllum 
recurvirostre 

Oranjesteeltje a 
        

x 
   

Bryum argenteum Zilvermos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Bryum barnesii Geelkorrelknikmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Bryum bornholmense Aardappelknikmos 
        

x 
    

Bryum caespiticium Zodeknikmos a 
 

x 
          

Bryum capillare Gedraaid knikmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Bryum dichotomum Grofkorrelknikmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Bryum gemmiferum Fijnkorrelknikmos a 
  

x 
      

x 
  

Bryum klinggraeffii 
Scharlakenknol-
knikmos 

z 
    

x 
 

x 
 

x 
 

x x 

Bryum 
microerythrocarpum 

Roestknolknikmos 
           

x 
 

Bryum pallens Rood knikmos z 
      

x x 
   

x 

Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos a 
      

x x 
 

x 
 

x 

Bryum rubens (s.s.) Braamknikmos a 
 

x x x x x x x x x x x 
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Wetenschappelijke 

naam 
Nederlandse naam Z RL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bryum violaceum Violetknolknikmos z 
       

x 
    

Calliergon cordifolium Hartbladig puntmos a 
  

x 
 

x 
       

Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos a 
 

x x x x x x x x 
 

x x 

Calypogeia fissa Moerasbuidelmos a 
       

x x x x 
 

Calypogeia muelleriana Gaaf buidelmos a 
       

x x 
 

x 
 

Campylopus flexuosus Boskronkelsteeltje a 
 

x 
      

x x 
  

Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje a 
   

x 
  

x x x x x 
 

Campylopus pyriformis Breekblaadje a 
  

x 
    

x x x x 
 

Cephaloziella divaricata Gewoon draadmos a 
        

x 
   

Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje a 
 

x x x x x x x x x x x 

Chiloscyphus polyanthos Lippenmos a 
     

x x 
 

x x x 
 

Cirriphyllum piliferum Haarspitsmos a 
    

x 
 

x 
 

x 
   

Cololejeunea 
minutissima 

Dwergwratjesmos zzz GE 
       

x x 
  

Conocephalum conicum Kegelmos a 
   

x x x x x x x x x 

Cratoneuron filicinum Gewoon diknerfmos a 
           

x 

Cryphaea heteromalla Vliermos z 
  

x x x x x x x x x 
 

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Dicranella rufescens Leemgreppelmos zz KW x x 
         

Dicranella schreberiana Hakig greppelmos a 
   

x x x x 
 

x 
 

x x 

Dicranella staphylina Knolletjesgreppelmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Dicranella varia Kleigreppelmos a 
  

x x 
  

x 
   

x 
 

Dicranoweisia cirrata Gewoon sikkelsterretje a 
 

x x x x x x x x x x x 

Dicranum montanum Bossig gaffeltandmos a 
   

x x 
 

x x x x x 
 

Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos a 
    

x 
  

x x x x 
 

Dicranum tauricum Bros gaffeltandmos a 
       

x x 
   

Didymodon fallax Kleidubbeltandmos a 
 

x 
    

x 
   

x 
 

Didymodon rigidulus Broeddubbeltandmos a 
      

x 
 

x 
 

x 
 

Ditrichum cylindricum Hakig smaltandmos a 
 

x x x x x x 
  

x x x 

Ditrichum pusillum Klein smaltandmos zz KW 
          

x 

Drepanocladus aduncus Moerassikkelmos a 
 

x 
    

x x x 
 

x x 

Ephemerum serratum 
var. minitissimum 

Ongenerfd 
eendagsmos 

zz 
 

x x x 
 

x 
    

x x 

Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos a 
 

x x x x x x x x x x 
 

Fissidens bryoides Gezoomd vedermos a 
  

x x x x x x x x x x 

Fissidens dubius var. 
mucronatus 

Kalkvedermos z 
        

x 
   

Fissidens gracilifollius Steenvedermos zz 
  

x 
         

Fissidens taxifolius Kleivedermos a 
  

x x x x x x x x 
 

x 

Fossombronia foveolata Grof goudkorrelmos a 
 

x 
 

x 
       

x 

Fossombronia pusilla Klein goudkorrelmos zz 
 

x x 
         

Frullania dilatata Helmroestmos a 
 

x x x x x x x x x x 
 

Funaria hygrometrica Gewoon krulmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos a 
 

x x x x x x x x x x x 
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Z RL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Herzogiella seligeri Geklauwd pronkmos zz 
       

x x 
 

x 
 

Homalia trichomanoides Spatelmos z 
   

x 
  

x 
 

x x x 
 

Homalothecium 
sericeum 

Gewoon zijdemos a 
  

x x x 
 

x 
 

x x x 
 

Hygrohypnum luridum Gewoon spatwatermos z 
    

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Hypnum andoi Bosklauwtjesmos z 
    

x 
 

x x x x x 
 

Hypnum cupressiforme 
Gesnaveld 
klauwtjesmos 

a 
 

x x x x x x x x x x x 

Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos a 
     

x 
  

x x x 
 

Isothecium 
alopecuroides 

Recht palmpjesmos zz KW 
       

x x x 
 

Isothecium myosuroides Knikkend palmpjesmos a 
   

x x x x 
 

x x x 
 

Kindbergia praelonga Fijn laddermos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Leptobryum pyriforme Slankmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Leptodictyum riparium Beekmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Leskea polycarpa Uiterwaardmos a 
  

x 
  

x 
  

x x x 
 

Leucobryum glaucum Kussentjesmos a 
       

x x 
 

x 
 

Leucodon sciuroides Eekhoorntjesmos zz BE 
       

x 
 

x 
 

Lophocolea bidentata Gewoon kantmos a 
 

x x x x x x x x x x 
 

Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Lophocolea semiteres Gaaf kantmos z 
 

x 
     

x 
    

Marchantia polymorpha Parapluutjesmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Metzgeria furcata Bleek boomvorkje a 
 

x x x x x x x x x x x 

Mnium hornum Gewoon sterrenmos a 
 

x x x x x x x x x x 
 

Neckera complanata Glad kringmos zz BE 
       

x 
 

x 
 

Neckera crispa Groot kringmos zzz EB 
         

x 
 

Neckera pumila Klein kringmos zzz EB 
       

x 
   

Orthodontium lineare Geelsteeltje a 
       

x x x x 
 

Orthotrichum affine Gewone haarmuts a 
 

x x x x x x x x x x x 

Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmuts a 
 

x x x x x x x x x x x 

Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts a 
 

x x x x x x x x x x x 

Orthotrichum lyellii Broedhaarmuts z 
 

x x x x x x x x x x 
 

Orthotrichum 

obtusifolium 
Stompe haarmuts zz 

    
x 

 
x 

     

Orthotrichum pulchellum Gekroesde haarmuts z 
  

x x x x 
 

x x x x 
 

Orthotrichum pumilum Dwerghaarmuts zz 
      

x x x 
 

x 
 

Orthotrichum speciosum Ruige haarmuts zz 
 

x 
  

x 
 

x 
 

x x 
  

Orthotrichum 
stramineum 

Bonte haarmuts zz 
  

x 
         

Orthotrichum striatum Gladde haarmuts z 
 

x x x x 
 

x x x x x 
 

Orthotrichum tenellum Slanke haarmuts zz 
   

x x 
 

x x x 
   

Oxyrrhynchium hians Kleisnavelmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Oxyrrhynchium 

speciosum 
Moerassnavelmos a 

   
x 

  
x 

 
x 

 
x x 

Pellia endiviifolia Gekroesd plakkaatmos a 
   

x x x x x 
  

x x 

Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos a 
   

x x 
 

x 
 

x x x 
 

Phaeoceros carolinianus Geel hauwmos zz KW 
 

x 
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Wetenschappelijke 

naam 
Nederlandse naam Z RL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Phascum cuspidatum Gewoon knopmos a 
     

x 
     

x 

Philonotis fontana Beekstaartjesmos z 
        

x 
   

Physcomitrella patens Slibmos a 
   

x 
        

Physcomitrium pyriforme 
Gewoon 
knikkertjesmos 

a 
 

x x x x x x x x x x x 

Plagiomnium affine Rond boogsterrenmos a 
 

x 
 

x x x x x x x x x 

Plagiomnium undulatum Gerimpeld platmos  a 
  

x x x x x x x x x x 

Plagiothecium 
denticulatum var. dent  

Glanzend platmos 
  

a 
  

x x x x 
 

x x x x x 

Plagiothecium laetum Krom platmos a 
 

x x x 
 

x x x x x x x 

Plagiothecium nemorale Groot platmos a 
 

x 
    

x x x 
 

x 
 

Plagiothecium 

undulatum 
Gerimpeld platmos a 

       
x 

 
x 

  

Platygyrium repens Kwastjesmos z 
    

x x 
  

x x 
  

Pleuridium acuminatum Klein kortsteeltje zz KW 
 

x 
    

x 
    

Pleuridium subulatum Groot kortsteeltje z 
 

x x x 
 

x x 
   

x x 

Pogonatum aloides Gewone viltmuts a 
       

x 
    

Pohlia camptotrachela Korreltjespeermos z 
  

x 
         

Pohlia lescuriana Roodknolpeermos z 
  

x 
         

Pohlia melanodon Kleipeermos a 
  

x 
 

x x x x 
  

x x 

Pohlia nutans Gewoon peermos a 
 

x 
  

x x x x x x x 
 

Pohlia wahlenbergii Bleek peermos z 
    

x 
 

x 
 

x x 
 

x 

Polytrichum alpinum Berghaarmos zzz GE 
       

x 
   

Polytrichum commune 

var. perigoniale 
Gewoon haarmos  a 

 
x x 

         

Polytrichum formosum Fraai haarmos a 
 

x 
  

x 
 

x x x x x 
 

Polytrichum juniperinum Zandhaarmos a 
 

x 
          

Polytrichum longisetum Gerand haarmos a 
         

x x 
 

Porella platyphylla Gewoon pelsmos zz BE 
       

x x x 
 

Pseudephemerum 
nitidum 

Vals kortsteeltje zz 
 

x x x 
  

x 
     

Pseudocrossidium 
hornschuchianum 

Spits smaragdsteeltje a 
 

x x x 
 

x x x x x x x 

Pseudoscleropodium 
purum 

Groot laddermos a 
 

x 
  

x 
 

x x x x x 
 

Pseudotaxiphyllum 
elegans 

Gewoon pronkmos a 
       

x x x x 
 

Pterigynandrum filiforme Stekeltjesmos zzz GE 
        

x 
  

Pylaisia polyantha Boommos zz 
  

x 
   

x 
 

x x x 
 

Radula complanata Gewoon schijfjesmos zzz 
  

x x x x x x x x x x 

Rhizomnium punctatum Gewoon viltsterrenmos z 
     

x x x x x x 
 

Rhynchostegium 

confertum 
Boomsnavelmos a 

 
x x x x x x x x x x x 

Rhynchostegium murale Muursnavelmos a 
      

x 
 

x 
 

x 
 

Rhynchostegium 
riparioides 

Watervalmos a 
    

x 
 

x 
   

x 
 

Rhytidiadelphus loreus Riempjesmos z 
       

x 
    

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

Gewoon haakmos a 
 

x x 
 

x 
 

x x x x x x 
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Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Z RL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rhytidiadelphus 
triquetrus 

Pluimstaartmos zz 
        

x 
 

x 
 

Riccardia chamedryfolia Gewoon moerasvorkje a 
 

x 
   

x x 
     

Riccardia incurvata Hol moerasvorkje z 
     

x 
      

Riccia beyrichiana Dik landvorkje z 
        

x 
 

x 
 

Riccia bifurca Gevoord landvorkje z 
 

x 
   

x x 
 

x 
 

x x 

Riccia cavernosa Sponswatervorkje z 
     

x 
      

Riccia fluitans Gewoon watervorkje a 
 

x x x x 
       

Riccia glauca Gewoon landvorkje z 
 

x x x 
 

x x x x x x x 

Riccia sorocarpa Klein landvorkje a 
 

x x x 
 

x x x x 
 

x 
 

Riccia subbifurca Violet landvorkje zz 
 

x 
    

x 
   

x 
 

Sanionia uncinata Geplooid sikkelmos z 
      

x 
  

x 
  

Schistidium crassipilum Muurachterlichtmos a 
 

x x 
 

x x x x x x x x 

Syntrichia laevipila Boomsterretje z KW x 
 

x x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Syntrichia montana Vioolsterretje z 
       

x 
    

Syntrichia papillosa Knikkersterretje z 
 

x x x x x x x x x x x 

Syntrichia ruralis var. 
arenicola 

Groot duinsterretje a 
        

x 
 

x x 

Syntrichia ruralis var. 
calcicola Klein duinsterretje  a 

      
x 

 
x 

 
x 

 

Tetraphis pellucida Viertandmos a 
       

x x 
   

Thamnobryum 
alopecurum 

Struikmos zz 
        

x 
 

x 
 

Thuidium tamariscinum Gewoon thujamos a 
       

x x 
   

Tortula muralis Gewoon muursterretje a 
 

x x x x x x x x x x x 

Tortula truncata Gewoon kleimos a 
 

x x x x x x 
 

x 
  

x 

Ulota bruchii Knotskroesmos a 
 

x x x x x x x x x x x 

Ulota crispa Trompetkroesmos z 
  

x x x x x x x x x 
 

Ulota phyllantha Broedkroesmos z 
     

x 
 

x x 
 

x 
 

Weissia brachycarpa Gewoon vliesjesmos zz KW 
   

x 
 

x 
     

Zygodon conoideus Staafjesiepenmos zz 
 

x x x x x 
 

x x x x 
 

Zygodon rupestris Parkiepenmos zzz 
   

x x 
   

x x 
  

Zygodon viridissimus 
var. viridis 

Echt iepenmos z 
    

x 
 

x 
     

Aantal soorten 181  
18 79 82 79 86 82 105 96 125 95 118 68 
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