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1 INLEIDING
Voor het eerst sinds het verschijnen van de ‘Atlas van de mosflora van Eindhoven’ – waarvan het
veldwerk in 2005 was afgesloten – kiest de Mossenwerkgroep van de KNNV afdeling Eindhoven een
gebied voor onderzoek dat ook tijdens het ‘Atlasproject’ geheel was onderzocht. Het lijkt ons
interessant om een vergelijking te kunnen maken van de voor- en achteruitgang van de verschillende
soorten. Het project noemen we het ‘Groene Woud’ omdat het onderzoeksgebied deel uitmaakt van
het gelijknamige Nationaal Landschap. De andere natuurgebieden van dit Nationaal Landschap (De
Geelders, het Beerzedal, landgoed Baest en de diverse landgoederen rondom Venrode) zijn enkele
jaren geleden door de Eindhovense werkgroep onderzocht.
Een groot deel van het onderhavige onderzoeksgebied is in bezit van het Brabants Landschap en het
was niet moeilijk om een vergunning te krijgen om buiten de paden te komen, waarvoor onze dank.
Ook dank aan de familie van Boeckel, die ons toestemming gaf om ook het landgoed Velder bij het
onderzoek te betrekken.
Het is een omvangrijke klus; in totaal gaat het om 31 kilometerhokken (voortaan aangeduid als kmhok) die we doorgaans twee keer bezoeken. Op 16 oktober 2014 starten we in het westelijk deel van
het gebied bij de Tregelaar en het laatste bezoek is op 22 maart 2018 in het oostelijk deel in de
Scheeken. In totaal zijn we 78 keer voor onderzoek in het veld met gemiddeld vijf à zes personen. De
excursies vinden hoofdzakelijk plaats van september tot mei, maar ook tijdens de zomermaanden
gaan we soms op pad. Het weer is ons niet altijd goed gezind, helaas moeten geplande excursies
soms afgelast worden vanwege winterse omstandigheden of regen.
Aan het veldwerk hebben meegewerkt: Margriet Bekking, Bernard Beukers, Dick Haaksma, Todor
IJsselmuide, Kees van Kessel, Maarten Mandos, Colinda van Meer, Huub van Melick, Jo van Meurs,
Peter van Ruth, Marleen Smulders, Trudy Vos en Ria Wieland.

Foto 1: werkgroep aan de slag bij Woekens (foto Bernard Beukers)
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2 WERKWIJZE
Het inventariseren gaat per km-hok (een vierkante kilometer volgens de topografische kaart), waarbij
wij ons niet beperken tot de natuurgebieden, maar het hele km-hok zo goed mogelijk bekijken. Een
inventarisatiedag duurt doorgaans van ongeveer 10.00 uur – tot 15.30 uur. Vanaf de topografische
kaart beoordelen we welke percelen binnen deze km² interessant lijken en vervolgens gaan we aan
de slag. Soms zijn geselecteerde gebieden niet of moeilijk toegankelijk vanwege hoge waterstanden
of ruige begroeiing met bijvoorbeeld bramen of brandnetels. Per km-hok noteren we op een
streeplijst welke soorten er voorkomen, waarbij we tevens aantekenen in welke biotoop de soort
gevonden is en of er eventueel sporenkapsels aanwezig zijn. Wanneer een soort in meerdere
biotopen voorkomt, noteren we die soort slechts eenmaal. Een enkele keer lukt het om in één dag
een km-hok af te ronden, maar meestal bezoeken we een km-hok twee keer.
Soorten die we in het veld niet met zekerheid op naam kunnen brengen, nemen we mee voor
microscopische determinatie. Bijzondere soorten zijn als bewijsmateriaal opgenomen in een
herbarium. Determinaties gebeuren meestal met behulp van de ‘Beknopte mosflora van Nederland
en België’ (Siebel & During, 2006), ‘De Nederlandse Bladmossen’ (Touw & Rubers, 1989) en ‘De
Nederlandse levermossen en hauwmossen’ (Gradstein & van Melick, 1996).
In totaal hebben we 251 verschillende soorten en variëteiten genoteerd in 31 verschillende kmhokken. Alle gegevens zijn opgenomen in de Verspreidingsatlas van de NDFF (Nationale Databank
Flora en Fauna).

Foto 2: Heerenbeekloop
bij Oude Grintweg.
(foto Marleen Smulders)

Zoals in de inleiding reeds vermeld is landgoed Velder particulier bezit, het ligt verspreid over vier
verschillende km-hokken. Van onze waarnemingen van dit landgoed is een aparte soortenlijst
bijgehouden, maar in de totaallijst zijn ze ook opgenomen. Hoofdstuk 6 in dit rapport is aan landgoed
Velder besteed.
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3 GEBIED
Het gebied bestrijkt 31 km-hokken en omvat een groot deel van Nationaal Landschap Het Groene
Woud. Het is een aaneengesloten natuurgebied tussen de dorpen Oirschot en Best in het zuiden,
Boskant in het oosten en Liempde/Boxtel in het noorden. Het gebied wordt doorsneden door een
autosnelweg (A2) en de spoorlijn Eindhoven – ’s Hertogenbosch, die parallel aan elkaar midden door
het gebied lopen.

Afbeelding 1: kaart van het werkgebied (opentopo.nl)
Aan de westzijde van de spoorlijn liggen de landgoederen Velder en Heerenbeek, die door een oude
grenswal van elkaar worden gescheiden. Verder ligt daar natuurgebied de Mortelen, een
coulisselandschap met kleine percelen bestaande uit weilanden en akkers, vaak begrensd door
houtwallen, maar er liggen ook kleine bosjes en moerassige struwelen. Helemaal in het westen ligt
de Tregelaar, een buurtschap van de gemeente Oirschot. De Tregelaar is een gebied met kleine
landbouwkavels, afgewisseld met droge en vochtige bospercelen. Het hoort bij de verbindingszone
tussen de natuurgebieden de Kampina en de Mortelen. De kleinschaligheid zie je ook in de Mortelen,
maar daar hebben de bosjes de overhand en daartussen liggen kleine percelen met akkers en
weilanden, die natuurvriendelijk worden beheerd. Plaatselijk zit er veel leem in de bodem waardoor
het er natter is dan in veel andere delen van Brabant; hierdoor is het gebied ontsnapt aan de
ruilverkavelingen van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en heeft de natuur meer zijn
gang kunnen gaan.
Tussen de spoorlijn en de A2 liggen de natuurgebieden Pailjaart en Kuppenbunders. Dit zijn vooral
oude populierenaanplanten op vochtige, lemige bodem. Veel populieren zijn in de loop der tijd
echter omgewaaid en andere loofbomen hebben de plaats van de populieren ingenomen, waardoor
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de bossen gevarieerder zijn geworden.
De bossen aan de oostzijde van de A2 behoren tot de Scheeken, een relatief jong natuurgebied dat
oorspronkelijk vooral bestond uit populierenbossen. Die Populieren zijn hier aangeplant in blokvormige percelen. Door de lemige bodem kan het water moeilijk weg en is het gebied vrijwel het
hele jaar door nat. Helemaal in het oosten tot slot gaat het natuurgebied over in cultuurland, hier ligt
een uitgebreide boomkwekerij.
Om de natuurgebieden aan beide zijden van de A2 en het spoor te verbinden is er In 2005 een
natuurbrug over de A2 aangelegd en in 2018 is men begonnen aan een natuurbrug over het spoor.
Tijdens ons onderzoek is een groot deel van het gebied omrasterd en in 2017 zijn er edelherten
uitgezet. Er is weinig bebouwing, er liggen enkele boerderijen aan de rand van het onderzochte
gebied en verder staat er hier en daar een woning.

Foto 3: vochtig weiland bij Oude Steeg in de Mortelen (foto Marleen Smulders)
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4

VERGELIJKING MET DE PERIODE 1980 - 2005

Van 1980 tot 2005 is er uitgebreid onderzoek gedaan door de Eindhovense mossenwerkgroep
waarbij in totaal 1000 verschillende km-hokken zijn bekeken en gepubliceerd in ‘Atlas van de
Mosflora van Eindhoven’, voortaan genoemd ‘Atlasproject’. Alle onderzochte km-hokken van het
onderhavige project zijn ook bij het Atlasproject een of meerdere malen bezocht (van Melick, 2008).
De onderzoeksmethode is van beide periodes echter niet helemaal vergelijkbaar. Het Atlasproject
liep over een veel langere tijd, waarbij alle soorten die in die periode zijn waargenomen in de uitkomsten zijn meegenomen. Veel km-hokken zijn toen twee keer of meer bezocht, waarbij tussen het
eerste en tweede bezoek wel 20 jaar of meer kon zitten. Bij het huidige project is sprake van een
momentopname, de km-hokken zijn doorgaans twee maal bezocht met een korte tussenpoos van
maximaal een paar maanden. Wel dient opgemerkt te worden dat bij het huidige project het aantal
deskundige bryologen aanzienlijk groter is dan tijdens het Atlasproject en doorgaans zijn we nu ook
meer tijd per km-hok in het veld. Daardoor is de kans dat soorten over het hoofd worden gezien
tijdens het tweede project een stuk kleiner. Dat verklaart wellicht voor een deel dat er bij het huidige
project zoveel soorten zijn waargenomen die tijdens het Atlasproject niet zijn genoteerd.
Er is echter ook een aantal soorten die we ondanks het uitgebreide zoekwerk tijdens het laatste
onderzoek niet meer terugvinden. In totaal gaat het om 13 soorten waarvan de meeste als zeldzaam
te boek staan. In de komende paragrafen volgt een overzicht over de voor- en achteruitgang van de
soorten, te beginnen met de soorten die het moeilijk lijken te hebben.
Waar gesproken wordt over de Rode Lijst is dat volgens de statusindeling zoals beschreven in de
toelichting op de Rode Lijst Mossen (Siebel, 2006) en de zeldzaamheidscode is volgens de
standaardlijst Nederlandse Mossen.
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4.1 Soorten die niet meer zijn waargenomen

Wetenschappelijke naam

aantal km- Rode
hokken Lijst

Voorkomen

Nederlandse naam

a

Moerasdikkopmos

Brachythecium mildeanum

2

Cephalozia connivens

1

KW

z

Glanzend maanmos

Cladopodiella francisci

1

BE

zzz

Dicht stompmos

Dicranella cerviculata

3

KW

z

Kroppluisjesmos

Ditrichum heteromallum

1

zz

Gebogen smaltandmos

Jungermannia hyalina

1

zzz

Rood oortjesmos

Oxyrrhynchium pumilum

1

zz

Klein snavelmos

Pellia neesiana

1

z

Moerasplakkaatmos

Pleuridium acuminatum

1

zz

Klein kortsteeltje

Pogonatum nanum

1

zz

Kleine viltmuts

Sphagnum compactum

1

KW

z

Kussentjesveenmos

Straminergon stramineum

1

KW

z

Sliertmos

Warnstorfia fluitans
13

1

a

Vensikkelmos

BE

6

Bij deze lijst valt vooral op dat het soorten zijn die ook tijdens het Atlasproject in deze omgeving
uiterst zeldzaam waren, 11 van de 13 soorten zijn toen slechts in één km-hok waargenomen en zes
van de dertien soorten staan op dit moment op de Rode Lijst. Dat wil niet zeggen dat alle soorten
zeldzaam waren tijdens het Atlasproject. Vensikkelmos, Sliertmos en Kroppluisjesmos waren in
bepaalde delen van het onderzoeksgebied vrij algemeen, maar op de lemige bodem van dit
onderzoeksproject gedijen deze soorten minder.
Rood oortjesmos en Klein kortsteeltje daarentegen waren in het hele Atlasgebied zeer zeldzaam en
bij Klein snavelmos staat slechts één stip in de Atlas. Van die laatste soort was de exacte vindplaats
nog bekend, maar de betreffende greppelwand was inmiddels overwoekerd met hogere planten en
de zoektochten in de nabije omgeving waren helaas niet succesvol.
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4.2 Soorten die sterk zijn afgenomen

Wetenschappelijke naam

waargenomen in aantal kmhokken
1980 2014 - afname in Rode Voor2005
2018
%
Lijst komen Nederlandse naam

Scopelophila cataractae

4

1

75

Pohlia lescuriana
Plagiothecium denticulatum
var. undulatum

11

3

16

Phascum cuspidatum

GE

zzz

Ongezoomd ertsmos

73

zz

Roodknolpeermos

5

69

a

Glanzend platmos

3

1

67

aa

Gewoon knopmos

Plagiomnium ellipticum

6

2

67

z

Stomp boogsterrenmos

Bryum caespiticium

7

3

57

z

Zodeknikmos

Brachythecium velutinum

22

10

55

a

Fluweelmos

Weissia brachycarpa

4

2

50

zz

Gewoon vliesjesmos

Riccia bifurca

9

6

33

zz

Gevoord landvorkje

Plagiothecium latebricola

17

12

29

z

Dwergplatmos

Hier gaat het om soorten die weliswaar weer zijn waargenomen, maar aanzienlijk minder vaak.
Gezien het feit dat er met meer ogen en ook met de nodige deskundigheid is gezocht, lijkt het
aannemelijk dat het hier soorten betreft die achteruitgaan, in elk geval in het onderzochte gebied.
Voor Ongezoomd ertsmos is een
duidelijke oorzaak te noemen omdat
dit mos in het verleden profiteerde
van de sintels van de Budelse
zinkfabriek waarmee de bospaden
waren verhard; in tegenstelling tot
veel andere soorten is dit mos
namelijk in staat te groeien op een
bodem die met zware metalen is
verontreinigd. Die paden zijn inmiddels allemaal geschoond, waarmee
ook Ongezoomd ertsmos zo goed als
ver-dwenen lijkt te zijn.
Gewoon vliesjesmos is een soort die
Foto 4: Gewoon knopmos
vaak samen werd gevonden met
Ongezoomd ertsmos,
dus die achteruitgang is ook wel te verklaren. Pioniers als Gewoon knopmos (foto 4) en Gevoord
landvorkje groeien vooral op open, lemige plaatsen, vaak zijn dat verstoorde plaatsen, maar ook
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greppelwanden en akkers. Locaties werden slechts éénmaal bezocht, dus je moet dan wel net op het
juiste moment op de goede plaats zijn om die soort te vinden.
Voor de andere soorten is geen duidelijke verklaring te geven, maar het is niet uitgesloten dat de
werkgroepleden enkele soorten onvoldoende herkennen in het veld, dat geldt mogelijk voor
Roodknolpeermos, Dwergplatmos en Fluweelmos.

4.3 Nieuwe soorten die zijn waargenomen

Wetenschappelijke naam

aantal kmhokken

Rode voorLijst komen

Nederlandse naam

epifyten
Cololejeunea minutissima

14

zz

Dwergwratjesmos

Leucodon sciuroides

3

zz

Eekhoorntjesmos

Metzgeria fruticulosa

14

z

Blauw boomvorkje

Neckera complanata

4

zz

Glad kringmos

Neckera crispa

1

zzz

Groot kringmos

Orthotrichum obtusifolium

4

zz

Stompe haarmuts

Orthotrichum patens

7

zz

Ronde haarmuts

Porella platyphylla

6

zz

Gewoon pelsmos

Pterigynandrum filiforme

2

zzz

Stekeltjesmos

Sanionia uncinata

2

z

Geplooid sikkelmos

Thamnobryum alopecurum

4

z

Struikmos

Cirriphyllum piliferum

8

a

Haarspitsmos

Dicranum polysetum

2

KW

z

Gerimpeld gaffeltandmos

Homalothecium lutescens

2

KW

z

Smaragdmos

Hylocomium splendens

3

a

Glanzend etagemos

Loeskeobryum brevirostre

1

zz

Grof etagemos

Plagiochila asplenioides

2

BE

zz

Groot varentjesmos

Plagiomnium elatum

1

KW

zz

Geel boogsterrenmos

Pohlia lutescens

2

zz

Geelknolpeermos

Rhytidiadelphus loreus

7

a

Riempjesmos

Rhytidiadelphus triquetrus

4

z

Pluimstaartmos

Sphagnum denticulatum

8

a

Geoord veenmos

Sphagnum fallax

2

a

Fraai veenmos

Sphagnum squarrosum

3

a

Haakveenmos

Sphagnum subnitens

1

z

Glanzend veenmos

KW

GE

GE

bossen
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sloten
Cephaloziella hampeana

2

zz

Grof draadmos

Cratoneuron filicinum

5

a

Gewoon diknerfmos

Fissidens dubius var. mucronatus

1

zz

Kalkvedermos

Fissidens gracilifolius

1

zz

Steenvedermos

Fissidens gymnandrus

1

zz

Vloedvedermos

Fissidens osmundoides

1

VN

0

Varenvedermos

Fossombronia pusilla

3

GE

zzz

Klein goudkorrelmos

Gymnocolea inflata

1

KW

z

Broedkelkje

Physcomitrella patens

5

zz

Slibmos

Didymodon sinuosus

1

z

Bros dubbeltandmos

Encalypta streptocarpa

1

zz

Groot klokhoedje

Gyroweisia tenuis

2

zz

Voegenmos

Leptobarbula berica

1

z

Steentjesmos

Rhynchostegiella tenella

1

zz

Slank snavelmos

Scleropodium cespitans

1

zz

Vossenstaartmos

Bryum knowltonii

1

zz

Roodmondknikmos

Bryum pallescens

1

zz

Zwanenhalsknikmos

Fossombronia incurva

2

zz

Kropgoudkorrelmos

Pogonatum urnigerum

1

z

Grote viltmuts

Riccardia incurvata

5

z

Hol moerasvorkje

zzz

Zwart hauwmos

stenige substraten
KW

poelen

Ruderaal/overig
Anthoceros punctatus

1

KW

Bryum intermedium
Ephemerum serratum var.
serratum

2

zz

Middelst knikmos

2

zz

Ongenerfd eendagsmos

Lunularia cruciata

2

a

Halvemaantjesmos

Sphaerocarpos michelii

1

zzz

Gestekeld blaasjesmos

Tortula modica

1

z

Groot kleimos
51

GE
14

De mossen van het Groene Woud

13

De lijst met soorten die voor het eerst zijn waargenomen is aanzienlijk langer dan die met de soorten
die niet zijn teruggevonden. In totaal zijn 51 soorten voor het eerst in dit gebied waargenomen. Dat
is niet alleen toe te schrijven aan het feit dat er met meer bryologen en intensiever gezocht is. Het
gebied is in de loop van de tijd
natuurlijk ook veranderd. Het
gaat verder vooral om soorten
die zeldzaam zijn, slechts zes van
de 51 soorten staan als algemeen
op de standaardlijst. Voor de
overzichtelijkheid is een grove
indeling per biotoop gemaakt;
enkele opvallende zaken zullen
apart toegelicht worden. Soorten
van de Rode Lijst en andere
bijzondere soorten komen
verderop apart aan de orde.
Foto 5: Dwergwratjesmos
•

Epifyten
We zien vooral een toename van mossen die op bomen groeien, een trend die al begonnen is
tijdens het Atlasproject. Veel bosrijke km-hokken zijn toen op einde van het traject voor een
tweede maal bezocht, speciaal gericht op het vinden van epifytische mossen. Die opmars heeft
zich sinds 2005 flink doorgezet, zoals we gezien hebben bij alle onderzoeken die we sindsdien
hebben gedaan. Dwergwratjesmos (foto 5) bijvoorbeeld is in de 1000 km-hokken van het
Atlasproject slechts éénmaal gevonden. Sindsdien hebben we het bij alle onderzoeken vele
malen aangetroffen en bij
het huidige project zelfs in
14 verschillende km-hokken.
Blauw boomvorkje geeft een
vergelijkbare toename te
zien, hoewel die soort reeds
met zes stippen in de Atlas
staat. Maar eigenlijk geldt
het voor vrijwel alle epifyten
dat ze in de lift zitten. Van de
soorten op bovenstaande
lijst is Geplooid sikkelmos
(foto 6) daarop een uitzondering. Dit mos is tijdens
Foto 6: Geplooid sikkelmos
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het Atlasproject weliswaar niet in deze omgeving waargenomen, maar het staat het wel met 50
stippen in de Atlas. De onderzoeken van onze werkgroep na 2005 laten zien dat Geplooid
sikkelmos in Oost-Brabant en Midden-Limburg de laatste jaren slechts zelden wordt
waargenomen. Bij het eerste onderzoek in de Kampina in 2006/2007 (Haaksma, 2008) staat deze
soort nog genoteerd in zeven km-hokken en vervolgens zien we de achteruitgang: het
Wijboschbroek in 2008 twee keer (Smulders, 2008), het Weerterbos in 2009 drie keer (Smulders,
2009), de Geelders in 2010 (Bekking & Smulders, 2011) nog eenmaal. Bij de projecten die vanaf
2011 zijn uitgevoerd is Geplooid sikkelmos op geen enkele soortenlijst meer voorgekomen,
totdat we dit mos in maart 2016 op landgoed Heerenbeek vinden en vervolgens in hetzelfde jaar
in september nogmaals bij Kuppenbunders. Beide keren in een gemengd loofbos op de stam van
een Hazelaar. Omdat het hier gaat om een soort die in het veld gemakkelijk herkenbaar is het
aannemelijk dat deze soort echt achteruitgaat.
•

(Moeras)bossen
Hier valt vooral op dat er een paar algemene soorten zijn die nieuw zijn voor het gebied. Tijdens
het Atlasproject zijn nauwelijks veenmossen waargenomen, alleen Gewimperd veenmos
(Sphagnum fimbriatum) is toen als enige veenmos genoteerd. De huidige waarnemingen zijn
vrijwel allemaal gedaan in het westelijk deel, bij de Tregelaar en de Mortelen, waar een paar
verrassend mooie elzenbroekbosjes liggen. Daar zijn enkele aardige populaties met veenmossen,
maar verder komen we die in het hele gebied niet meer tegen. Op de lemige bodem gedijen de
veenmossen niet. Haarspitsmos daarentegen is juist een soort van kleigronden (NDFF, 2019) en
deze waarnemingen zijn alleen van het midden en westen van het gebied, waar meer leem
voorkomt. In de Atlas komt Haarspitsmos in 1,6% van de kilometerhokken voor, verspreid over
het gebied, maar allemaal ten zuiden van het Wilhelminakanaal. Tijdens het huidige project
noteren we het echter in 25% van de km-hokken. Waarschijnlijk dat deze soort profiteert van het
ouder worden van de bossen.
Andere min of meer algemene nieuwkomers zijn Riempjesmos (7x), Pluimstaartmos (foto 7) (4x),
en Glanzend
etagemos (3x),
mossen die we
vooral vinden
op de strooisellaag in naaldbossen en op
dood hout. Ze
lijken te profiteren van de
oudere bossen
waar omgewaaide bomen
blijven liggen.

Foto 7: Pluimstaartmos
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•

Sloten
Gewoon diknerfmos (foto 8) is de
enige nieuwe soort van sloten die
landelijk bij de algemene mossen
wordt gerekend. In onze omgeving is
het echter vrij zeldzaam en vrijwel
beperkt tot de kanalen. Gewoon
diknerfmos groeit op allerlei vochtige
tot natte substraten in kalkrijke
omgeving (NDFF, 2019). Onze
waarnemingen zijn gedaan in de
Scheeken, waar Gewoon diknerfmos
veel voorkomt tegen de lemige
Foto 8: Gewoon diknerfmos
wanden van de Berkenloop en van
andere afwateringssloten bij
Vleeschbroek en Hezelaarsbroek. Ook Slibmos verdient hier een vermelding. Dit mos is algemeen
in het Rivierengebied, waar het in de nazomer verschijnt op de droogvallende slikkige oevers van
de uiterwaarden (NDFF, 2019). Sinds 1990 wordt het af en toe ook op andere plaatsen waargenomen. In de Atlas staan slechts vijf stippen, verspreid over het gebied; de eerste waarneming
rond Eindhoven was van 1986. Sinds 2005 hebben we deze soort bij twee andere projecten
genoteerd: eenmaal in het Wijboschbroek (Smulders, 2008) en drie maal in de Geelders (Bekking
& Smulders, 2011). Samen met de vijf vondsten van dit project lijkt Slibmos zich ook buiten het
Rivierengebied steeds meer te gaan vestigen. Onze waarnemingen bij dit project zijn behalve van
slootkanten ook van plaatsen waar de grond om verschillende redenen is opengewerkt, zoals in
boomkwekerijen en vochtige weilanden waar trapgaten of looppaden van vee voor open, kale
stukken zorgen.

•

Stenige substraten
Deze waarnemingen op steen zijn min of meer toevalstreffers, het zijn allemaal soorten die ook
bij het Atlasproject uiterst zelden zijn gevonden. Slank snavelmos is zelfs helemaal niet
opgenomen in de Atlas, terwijl Vossenstaartmos en Bros dubbeltandmos slechts één stip
hebben.

•

Poelen
Hol moerasvorkje (foto 9) spant hier de
kroon met vijf waarnemingen, de
meeste zijn gedaan rondom vrij nieuw
aangelegde poelen, de lemige oevers
daarvan zijn gunstige groeiplaatsen voor
deze soort. Daarnaast hebben we het
ook gevonden op een braakliggend
terrein van een boomkwekerij. In de
Atlasperiode is Hol moerasvorkje in 11
km-hokken gevonden, meestal in
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natuurontwikkelingsterreinen.
•

Ruderaal/overig
Hieronder vallen bijvoorbeeld parkeerplaatsen, wegbermen, tuinen, paden en overige terreinen
die niet bij een andere categorie zijn onder te brengen.
Halvemaantjesmos (foto 10) behoort weliswaar tot de algemene soorten in Nederland, maar in
onze omgeving wordt dit mos zelden waargenomen. In de Atlas staat het met negen stippen.
Onze waarnemingen bij dit project zijn van een tuin en van een kwekerij, waar het groeit rondom
een schuurtje. Verder gaat het om zeldzame soorten die je toevallig vindt, met uitzondering van
Gestekeld blaasjesmos, want naar dit ‘campingmos’ zijn we gericht gaan zoeken toen een
camping op ons pad kwam (Bekking, 2016). Dit mos was in Nederland tot 2015 slechts bekend
van enkele plaatsen, maar recent is het veel gevonden op campings. Het wordt aangevoerd met
de kampeeruitrusting uit zuidelijke landen (NDFF, 2019).

Foto 10: Halvemaantjesmos
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5

BIJZONDERE LOCATIES

Aan de totale soortenlijst (hoofdstuk 8) is te zien dat het Groene Woud voor mossen een bijzondere
omgeving is. Het aantal waargenomen soorten per km-hok varieert van 78 tot 142 met een
gemiddelde van 109, wat behoorlijk veel is. Die hoge score komt omdat we met een team van
ervaren bryologen systematisch elke biotoop van een km-hok bekijken. Uiteraard noteer je dan
vooral algemene soorten, maar bij vrijwel elke velddag komen we ook verrassende soorten tegen.
Het tegenovergestelde gebeurt ook, je vindt dat een locatie geschikt is voor een bepaalde soort,
maar die laat zich dan helaas niet zien.
We komen op een aantal plaatsen die wat mossen betreft in onze ogen bijzonder zijn. Daarover
hieronder een korte beschrijving.

5.1

Tregelaar

Tregelaar is een buurtschap ten noorden van Oirschot. Er staan enkele woningen, verspreid liggen er
enkele (moeras)bosjes en verder kleinschalige akkers, weilanden en enkele sloten. Ook de
Koevertscheloop loopt een klein stukje door het onderzoeksgebied.
•

Lemige greppel langs onverhard pad
De meest bijzondere locatie bij
de Tregelaar is een greppel
langs Vinkendonken, een
onverharde weg. De greppel
grenst aan de andere kant aan
een weiland. Het pad ligt
ongeveer 40 cm hoger dan het
weiland. Het lemige kantje waar
de mooie soorten groeien
grenst aan het pad, het heeft
een vrije rechte wand van zo’n
80° en is geëxponeerd op het
westen. De greppel is onlangs
geschoond en grote delen van
Foto 11: Echt vleugelmos
de wand zijn kaal, waardoor de
mossen weinig concurrentie hebben van hogere planten. Boven aan de greppelwand groeien
algemene bladmossen zoals Groot rimpelmos (Atrichum undulatum), Gewoon pluisjesmos
(Dicranella heteromalla) en Fijn laddermos (Kindbergia praelonga), maar wat lager, ongeveer
zo’n 50 cm van de bodem, vinden we vooral levermossen en dat over een lengte van tientallen
meters. De meest bijzondere soorten voor ons zijn Echt- en Klein vleugelmos (Nardia scalaris
(foto 11) en N. geoscyphus), Cederhoutmos (Lophozia bicrenata) en Broedkelkje (Gymnocolea
inflata), allemaal soorten van de Rode Lijst. Echt vleugelmos staat er veel, evenals de meer
algemene levermossen Lichtrandmos (Jungermannia gracillima) en Gewoon maanmos
(Cephalozia bicuspidata). Ook Gewone viltmuts (Pogonatum aloides) heeft een groot deel van de
slootkant bedekt. Cederhoutmos vinden we slechts in kleine matjes tussen genoemde soorten,
evenals het eerder genoemde Klein vleugelmos. Verder staat er in kleine hoeveelheden Klein
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rimpelmos (Atrichum tenellum), Gewoon- en Grof draadmos (Cephaloziella divaricata en C.
hampeana); die laatste soort staat weliswaar niet op de Rode Lijst, maar behoort wel bij de
zeldzame soorten (zz).
Met uitzondering van Cederhoutmos kwamen genoemde soorten ook tijdens de Atlasperiode in
deze omgeving al voor, dus het is mooi dat ze zich hebben kunnen handhaven. Dat geldt
overigens niet voor alle mossen, want in het verleden groeiden hier ook Gebogen smaltandmos
(Ditrichum heteromallum) en Dicht stompmos (Cladopodiella francisci), soorten die we niet meer
aantreffen.
•

Open terrein tussen bospercelen
Soms worden we tijdens onze speurtochten verrast. Zo ook als we op het einde van een excursiedag ten oosten van de Meierijsebaan een bosje verlaten en via een weiland een weg zoeken naar
onze vervoermiddelen. Het is een klein weiland dat we passeren, omsloten door kleinschalige
bosjes. De bodem is daar onlangs geschoond, wij schatten in zo ongeveer een half jaar geleden;
de hopen met strooisel liggen nog aan de kant. Het is er erg nat en voor een deel is de bodem
weer begroeid met grassen en kruiden, er zijn echter ook wat open stukken en daar heeft een
aantal pioniers een plaatsje gevonden op de lemige grond. Toch nog even bukken dus en daar
worden we voor beloond. Het eerste wat opvalt is Flesjesmos (Blasia pusilla), een soort van de
Rode Lijst dat in het Groene Woud echter niet zo zeldzaam is want we noteren het in tien
verschillende km-hokken. Verder drie verschillende soorten hauwmossen, te weten; Gewoon-,
Zwart- en Geel hauwmos (foto 12) (Anthoceros agrestis, A. punctatus en Phaeoceros
carolinianus). Het meeste is Gewoon- en Geel hauwmos, maar bij determinatie thuis blijkt dat er
ook plantjes van Zwart hauwmos tussen staan, een zeer zeldzame soort van de Rode Lijst. Ook de
Goudkorrelmossen moeten thuis bekeken worden, er blijken twee verschillende soorten te
groeien: de meest algemene is Grof goudkorrelmos (Fossombronia foveolata) en de zeldzamere
Gestekeld goudkorrelmos (F. wondraczekii). Dat wat betreft de levermossen, maar ook de
bladmossen laten
zich zien: zowel
Hakig- als Klein
smaltandmos
(Ditrichum cylindricum en D. pusillum), beide met
sporenkapsels.
Tussen de Goudkorrelmossen staat
verder nog Klein
rimpelmos
(Atrichum tenellum),
en twee soorten
Knikmos: RoestknolFoto 12: Geel hauwmos
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en Oranjeknol-knikmos (Bryum microerythrocarpum en B. tenuisetum). Tot slot hier en daar nog
enkele plukjes Beekstaartjesmos (Philonotis fontana).

5.2 Landgoed Heerenbeek en de Mortelen
•

Lariksbos nabij Grenswal
Helemaal in het noorden van het landgoed tegen landgoed Velder ligt een lariksbosje waar veel
dode bomen op de grond liggen (km-hok 152/395). Waarschijnlijk heeft hier een aantal jaren
geleden een flinke storm doorheen gewoed. De bomen zijn inmiddels prachtig overgroeid met
mossen, vooral met de veelvoorkomende soorten Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum
cupressiforme) en Fijn laddermos (Kindbergia praelonga). Er liggen echter ook reeds halfvergane
stammen die over vele meters begroeid zijn met het donkergroene Bros gaffeltandmos
(Dicranum tauricum), daartussen vaak de iets lichter gekleurde Bossig gaffeltandmos (Dicranum
montanum).
Onze grootste aandacht gaat echter uit naar de bodemmossen, die hier in grote aaneengesloten
tapijten groeien in veel verschillende kleuren groen. In eerste instantie valt het oog op de grote
matten met Gewoon Thujamos (Thuidium tamariscinum), maar daartussen groeien ook mooie
populaties van Haarspitsmos (Cirriphyllum piliferum), Riempjesmos (Rhytidiadelphus loreus) en
Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus), soorten die niet eerder zijn gevonden in deze
omgeving. Ook groeit er op meerdere plaatsen Gerimpeld platmos (Plagiothecium undulatum). In
een iets natter deel staat Stomp boogsterrenmos (Plagiomnium ellipticum) en
Oeverpluisdraadmos (Amblystegium varium).
Maar wat het bosje echt bijzonder maakt is Groot varentjesmos (foto 13) (Plagiochila
asplenioides), dat er in een populatie van enkele tientallen m² groeit aan de rand van het perceel,
het is er iets lager en iets natter dan de rest van het bosje en het staat er een beetje verscholen
onder een koepel van omgevallen bomen. Het wordt vergezeld door Gerimpeld boogsterrenmos
(Plagiomnium
undulatum).

Foto 13: Groot
varentjesmos
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•

Epifyten in de moerasbossen
In het kleinschalige landschap van de Mortelen en het landgoed Heerenbeek liggen veel verschillende moerasbossen. We komen oude populierenplantages tegen die inmiddels overgenomen zijn door andere loofbomen en struiken zoals Hazelaar, Zomereik, Berk, Els, Vogelkers en
Vlier. Daarnaast ook oude elzenbroekbossen met veel ondergroei van Wilg. In droge periodes,
die zijn er veelvuldig tijdens ons onderzoek, zijn die locaties over het algemeen redelijk toegankelijk, hoewel vaak bramen en brandnetels getrotseerd moeten worden. De algemene
epifyten vinden we in vrijwel alle bossen. Dwergwratjesmos (Cololejeunea minutissima), Blauw
boomvorkje (Metzgeria fruticulosa), Boommos (Pylaisia polyantha) en Kwastjesmos (Platygyrium
repens) vinden we weliswaar niet in ieder bos, maar we rekenen ze inmiddels wel tot de min of
meer algemene soorten in
onze omgeving.
Een elzenbroek langs de
Liempdsedijk nabij de
Woekensesteeg heeft een
zeer fraaie mosbegroeiing.
Wat vooral opvalt is de
uitbundige groei van
epifyten op de stammen
van Elzen, weliswaar de
algemene soorten als
Bleek boomvorkje
(Metzgeria furcata),
Helmroestmos (Frullania
dilatata), Schijfjesmos
Foto 14: Vliermos
(Radula complanata) en
Vliermos (foto 14) (Cryphaea heteromalla), maar het is een lust voor het oog; het is voor ons
nieuw, doorgaans zijn stammen van Els kaal. Deze soorten komen overigens ook voor op de
Hazelaars en Wilgen die tussen de Elzen groeien.
Daarop groeien ook veel algemene Haarmutsen (Orthotrichums). Helaas zijn veel stammen en
takken inmiddels reeds overgroeid met grote slaapmossen, maar op een vrijwel kale stam van
een Hazelaar groeit een mooie grote populatie Ruig boomvorkje (Metzgeria temperata) en op
een andere stam valt ons oog op Stekeltjesmos (Pterigynandrum filiforme), twee soorten van de
Rode Lijst.

•

Poelen in de Mortelen
Er liggen in de weilanden meerdere poeltjes die waarschijnlijk voor de amfibieën zijn gegraven.
De oudere zijn helemaal omzoomd met wilgen en vrijwel dichtgegroeid, een situatie waar
mossen weinig kans hebben. Verder zijn enkele recent gegraven poelen ten prooi gevallen aan
de Watercrassula en helaas verdringt die ook veel mossen. Op plaatsen waar Watercrassula zich
nog niet heeft weten te vestigen groeien mooie matjes met Groot kortsteeltje (Pleuridium
subulatum), Vals kortsteetje (Pseudephemerum nitidum), Hakig greppelmos (Dicranella
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schreberiana) met daartussen Slankmos (Leptobryum pyriforme) en Korreltjespeermos (Pohlia
camptotrachela). Ook zien we op meerdere plaatsen uitgebreide vlechtwerken van Smal
watervorkje (Riccia canaliculata).
De meest noordelijke poelen langs de Lopensestraat zijn voor mossen het interessantst, zowel
aan de oost- als de westkant van deze straat ligt er een. Die van de oostkant is het mooist
begroeid. Aan een zijde is de oever gemaaid en daar groeit alleen Moerassikkelmos
(Drepanocladus aduncus s.l) in grote matten van vele vierkante meters. De andere zijde is
schijnbaar meer met rust gelaten, het riet is niet gemaaid en er zijn veel open stukjes die
behoorlijk lemig zijn. Hier staat onder meer veel Echt vetmos (Aneura pinguis), Klei- en Hakig
greppelmos (Dicranella varia en D. schreberiana), beide met sporenkapsels. Ook redelijk veel Hol
moerasvorkje (Riccardia incurvata) en hier en daar een plakkaatje Kropgoudkorrelmos
(Fossombronia incurva); die laatste soort behoort tot de zeldzame soorten van onze mosflora.
Ook hier wel wat Drepanocladus, maar in bescheiden mate. Waar onze aandacht het meest naar
uitgaat zijn de Knikmossen (Bryums), die hier mooi kapselen. We vermoeden in het veld al dat er
Roodmondknikmos (B. knowltonii) staat en dat blijkt bij determinatie thuis ook te kloppen. De
kleine mondopening van het kapsel, samen met de rode rand is typerend voor deze soort. Het
kwam aanvankelijk vooral voor op basenrijke kuststandplaatsen, maar de laatste jaren wordt het
steeds vaker gevonden op binnenlandse natuurontwikkelingsterreinen, ook op plaatsen waar
het voorheen nooit is waargenomen (NDFF, 2019). Het staat er in behoorlijke populaties tussen
Geelkorrelknikmos (B. barnesii), Gewoon smaragdsteeltje (Barbula convoluta), Hol moerasvorkje
en Moerassikkelmos. Ook vinden we er Zwanenhalsknikmos (B. pallescens), maar niet zo
overvloedig.
De poel aan de andere kant van de Lopensestraat is weliswaar niet zo lemig, maar er groeit ook
overvloedig Hol moerasvorkje, Echt vetmos en Kropgoudkorrelmos, maar de bijzondere
Knikmossen ontbreken er en ook Moerassikkelmos is hier afwezig. Boven aan de helling van de
oever groeit in een aaneengesloten mat Gewoon haarmos (Polytrichum commune var.
perigoniale) en de kleine mossen groeien lager. De mooiste waarneming is Oermos (foto 15)
(Archidium
alternifolium), dat er
in een bescheiden
populatie tegen de
noordkant groeit.

Foto 15: Oermos

De mossen van het Groene Woud

22

•

Natuurontwikkeling langs Heerenbeekloop
Ongeveer 10 jaar geleden heeft er natuurontwikkeling plaatsgevonden langs de Heerenbeekloop.
Delen zijn afgegraven en er liggen enkele poelen. Inmiddels heeft de natuur zijn werk gedaan en
zijn er weer kleine bosjes ontstaan. De oevers van het beekje zijn begroeid met grassen en
kruiden en bieden voor de mossen weinig kansen. Wel zien we op veel plaatsen Gewoon- en
Hartbladig puntmos (Calliergonella cuspidata en Calliergon cordifolium) en Beekstaartjesmos
(Philonotis fontana var. fontana). Er zijn echter drooggevallen poelen; verder zijn de laagtes langs
de beek, waar normaal water blijft staan, in de van 2015 drooggeallen. We zitten hier met vijf
bryologen enkele uren gehurkt om te kijken wat er zoal groeit. Inmiddels hebben we voor dit
project reeds tien km-hokken geïnventariseerd en ruim 200 verschillende soorten waargenomen.
Het lukt ons deze ochtend echter om zeven nieuwe soorten aan de lijst toe te voegen, vooral
soorten die houden van vochtige, lemige bodem. Het meest verrassende is Slibmos
(Physcomitrella patens), een pionier die in de nazomer verschijnt op drooggevallen slikkige
oevers langs de grote rivieren. Er zijn slechts enkele waarnemingen buiten het Rivierengebied
bekend. Ook de vondst van Ongenerfd eendagsmos (Ephemerum serratum var. serratum) en
Oermos (Archidium alternifolium) zijn bijzonder te noemen, hoewel deze soorten de laatste jaren
dankzij de natuurontwikkelingsprojecten wat vaker worden gevonden. Andere topkapselmossen
die we hier zien zijn Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum), zowel oude bijna vergane planten
als jonge planten die nog geen sporenkapsels hebbn. Verder staat er hier en daar Gewoon broedpeermos (Pohlia annotina), Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum) en ook Grote viltmuts
(Pogonatum urnigerum) laat zich op meerdere plaatsen in mooie grote populaties zien; deze
laatste soort zullen we tijdens het hele onderzoek verder niet meer waarnemen. Ook de
levermossen blijven niet achter, we zien vooral veel Land- en Watervorkjes (Riccia’s), waarbij
Gedeeld watervorkje (foto 16) (Riccia huebeneriana) het meeste opvalt.et is een Watervorkje dat
we, door het sponzige uiterlijk, reeds in het veld een naam durven te geven.

Foto 16:
Gedeeld
watervorkje
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Het staat er overvloedig op de drooggevallen laagtes, net als Smal watervorkje (R. canaliculata)
en Dik landvorkje (R. beyrichiana). Op de wat droge delen staat veel Moerasvorkje (Riccardia) dat
bij controle thuis allemaal Hol moerasvorkje (R. incurvata) blijkt te zijn. Daartussen staat een
Goudkorrelmos (Fossombronia) die we niet meteen op naam kunnen brengen omdat de sporen
nog niet rijp zijn. Nadat de plantjes een week door hebben kunnen groeien op de vensterbank
thuis blijkt het om Kropgoudkorrelmos (F. incurva) te gaan. Aan de andere kant van de Oude
Grintweg gaat het verder. Daar vinden we onder meer mooie matjes met Flesjesmos (Blasia
pusilla) op de drooggevallen oever van de beek.

5.3

Grenswal

De grenswal tussen de landgoederen Heerenbeek en Velder zijn door ons tijdens de
inventarisaties van de landgoederen reeds in 2015 bekeken, maar op verzoek van
Natuurwerkgroep Liempde besteden wij hier in 2017 nog enkele excursies aan. Natuurwerkgroeo
Liempde heeft in het kader van haar 30-jarig bestaan de publicatie “Verborgen Middeleeuwen in
Het Groene Woud” uitgebracht (Van den Oetelaar, 2018), waarin ook de bijzondere
mossenwaarnemingen zijn
opgenomen.
Op veel plaatsen is de wal goed te
zien als een verhoging in het
landschap, meestal ligt er een sloot
langs en op sommige plaatsen een
dubbele sloot met een houtwal
ertussen. Deze sloten en houtwallen
nemen we in het onderzoek ook mee,
evenals de paden. In tegenstelling tot
2015 staan de sloten bij onze
bezoeken in augustus en september
2017 zo goed als droog, zelfs in de
diepste sloten van bijna twee meter
staat geen water. Dat maakt het voor
ons gemakkelijk om de wanden goed
te bekijken en dat zorgt voor een
aantal verrassende vondsten die we
twee jaar eerder gemist hebben. De
meest spectaculaire waarneming is
Varenvedermos (Fissidens
osmundoides), een soort die sinds
1995 in Nederland niet meer is
gevonden (zie verder onder
Foto 17: sloot waarin Varenvedermos groeit
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hoofdstuk 7 ‘soorten van de Rode Lijst’). Ook andere Vedermossen zijn goed vertegenwoordigd,
in totaal vinden we er zeven verschillende soorten. Naast de algemene Gezoomd- en
Kleivedermos (F. bryoides en F. taxifolius) staat er verder Groot vedermos (F. adianthoides),
eveneens een soort van de Rode Lijst. Op wegterend hout groeit Vloedvedermos (F.
gymnandrus), een zeldzame soort die buiten het Rivierengebied slechts van enkele locaties in
Nederland bekend is. Dan zijn er nog twee soorten die op steen groeien. Kalkvedermos (F. dubius
var. mucronatus) groeit op een betonnen overblijfsel van een voormalig stuwtje of iets dergelijks
en op een baksteen in een sloot vinden we een kleine soort van enkele millimeters groot, dat na
determinatie Steenvedermos (Fissidens gracilifolius) blijkt te zijn.

Wat verder erg in het oog springt is dat er op meerdere plaatsen grote populaties groeien met
Kegelmos (foto 18) (Conocephalum conicum), een groot levermos dat gemakkelijk herkenbaar is
aan het thallus dat regelmatig gevorkt vertakt is.

Foto18: Kegelmos
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5.4

Pailjaart en de Scheeken

De Pailjaart en Kuppenbunders vormen een strook natuur tussen de spoorlijn en de A2, de Scheeken
ligt aan de oostzijde van de A2. Via een natuurbrug over de A2 zijn de gebieden met elkaar
verbonden. Vanaf 2020 zal er ook een natuurbrug over het spoor komen, zodat de fauna zich over
het hele gebied kan verplaatsen.
•

(Moeras)bossen
Van oudsher zijn de Pailjaart en de Scheeken natte gebieden. Aanvankelijk bestonden de bossen
hoofdzakelijk uit populierenplantages, vooral in de Scheeken was dat het geval. Maar de laatste
decennia is er steeds meer variatie in de begroeiing gekomen. Net als aan de westkant van het
gebied hebben de meeste bossen ook hier een rijke epifytenflora.
Een bijzonder bosje ligt langs de Schelravenseweg in de Scheeken (km-hok 156/394). Vanaf het
pad ziet het er niet bijzonder uit voor ons, we zien alleen manshoge bramenstruiken, maar we
besluiten een stukje door te lopen en te kijken of het verderop beter wordt, wat een goed plan
blijkt te zijn. We belanden in een redelijk open bos met nauwelijks ondergroei van bramen,
alleen enkele diepe sloten die we over moeten steken. Maar we kunnen genieten van prachtige
epifyten. Het is een oud populierenbos met ondergroei van vooral Hazelaar en Wilg. De
algemene soorten staan er allemaal maar we zien ook veel bijzondere soorten. Groot kringmos
(Neckera crispa) groeit er in een kleine plukje van enkele cm² op de tak van een Wilg, het is de
enige waarneming van dit project. Glad kringmos (Neckera complanata) groeit er uitbundiger op

Foto 11: Gewoon pelsmos
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een dikke horizontale tak. Verder ontdekken we op dezelfde Wilg Smaragdmos (Homalothecium
lutescens) en op meerdere plaatsen groeit Recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroides),
Gewoon pelsmos (foto 19) (Porella platyphylla), Blauw boomvorkje (Metzgeria fruticulosa) en
Dwergwratjesmos (Cololejeunea minutissima), die laatste soort in populaties van enkele dm².
Spatelmos (Homalia trichomanoides) groeit er ook, maar wordt enigszins overgroeid door het
algemene Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme). Een andere opvallende waarneming
is Struikmos (Thamnobryum alopecurum) die we op meerdere bomen aantreffen, steeds op
Populieren, eenmaal aan de voet maar de andere keren op ooghoogte en vaak in behoorlijke
matten. Van de negen verschillende Haarmutsen (Orthotrichums) die we hier aantreffen verdient
Getande haarmuts (Orthotrichum scanicum) extra vermelding. Het groeit op een populierentakje
dat een van de werkgroepleden van de grond opraapt. Het ziet er afwijkend uit en na
determinatie door Arno van der Pluijm blijkt het de zeldzame Getande haarmuts te zijn.
•

Gemengd bos met Douglasbos langs Rooijesteeg

Foto20: Grof etagemos

Er zijn slechts weinig percelen in dit
gebed met naaldbossen. Over het
algemeen zijn de bodems in
naaldbossen mooier met mossen
bedekt dan loofbossen en het is
vaak een feest om over die mooie
mostapijten te lopen. Langs de
Rooijesteeg ligt een gemengd bos
dat gedeeltelijk is beplant met
Douglas en verder staan er oude
Populieren die vaak zijn omgevallen; daartussen Zomereik,
Hazelaar en Wilg. Nadat we zowat
de hele dag hebben rond-gestruind
met weinig bijzondere soorten,

komen we op het eind van de middag in dit bosje terecht met een
prachtige mos-bedekking op de
bodem: mooie aaneengesloten
matten met Hartbladig puntmos
(Calliergon cordifolium), Gerimpeld
platmos (Plagiothecium undulatum),
Gewoon Thujamos (Thuidium
tamariscinum), Pluimstaartmos
(Rhytidiadelphus triquetrus) Glanzend etagemos (Hylocomium
splendens) en als meest bijzondere
vondst: Grof etagemos (foto 20)
Foto 21: Stekeltjesmos
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(Loeskeobryum brevirostre). Die laatste soort vinden we op twee verschillende plaatsen in een
populatie van meer dan een vierkante meter, beide keren op een liggende boomstam. Verder op
een wegterende stam een mooi plakkaat met Langbladig buidelmos (Calypogeia integristipula).
Op de bodem heeft Boompjesmos (Climacium dendroides) zich op meerdere plaatsen weten te
vestigen. Wat epifyten betreft zijn vooral de Hazelaars mooi begroeid. De klapper van de dag is
een mooie populatie Stekeltjesmos (foto 21) (Pterigynandrum filiforme), die een horizontale tak
van een Hazelaar over zo’n 15 cm lengte aaneengesloten bedekt.
•

Boomkwekerij en akkers
In het onderzochte gebied liggen een grote bomenkwekerij en een paar akkers. Die betrekken wij
ook steeds bij de inventarisaties, meestal zien we hier slechts algemene soorten, maar soms is
het toch goed dat we niet te snel verder gaan. Zo stuiten we op een perceel van de kwekerij dat

Foto 22: Gerand blaasjesmos
al een poos braak lijkt te liggen. Het is er behoorlijk vochtig, hier en daar staan plasjes en zoals
veel terreinen in deze omgeving is de bodem lemig. In totaal noteren we hier 36 verschillende
soorten met als meest bijzondere Gerand blaasjesmos (foto22) (Sphaerocarpos texanus) en
Middelst knikmos (Bryum intermedium) met zowel oude als jonge sporenkapsels. Verder allerlei
pioniers waaronder Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum), Bleek peermos (Pohlia
wahlenbergii), Beekstaartjesmos (Philonotis fontana var. fontana) en Gewoon- en hol
moerasvorkje (Riccardia chamedryfolia en R. incurvata). Tot onze verrassing groeit daartussen
ook Groot vedermos (Fissidens adianthoides).
Een ander perceel dat onlangs met jonge bomen is aangeplant ziet er voor ons ook prachtig uit:
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er groeien massaal Landvorkjes (Riccia’s), vooral Gewoon- en Klein landvorkje (R. glauca en R.
sorocarpa), daarnaast ook veel Violet landvorkje (R. subbifurca). Verder veel Gewoon kleimos
(Tortula truncata), maar wat het meest in het oog springt zijn de vele bolletjes Gerand
Blaasjesmos, vele honderden in totaal. Daar tussen staan hier en daar kleine plukjes Groot
kortsteeltje en Ongenerfd eendagsmos (Ephemerum serratum var. minutissimum). Rondom een
gebouwtje veel Halvemaantjesmos (Lunularia cruciata), geen zeldzame soort in Nederland, maar
in onze omgeving vinden we dit mos niet zo vaak.

•

Sloten en greppels
Afhankelijk van het seizoen en of de wanden zijn schoongemaakt, kunnen sloten en greppels
voor mossen interessante groeiplaatsen zijn. Zeker in dit deel van het Groene Woud waar veel
leem aan de
oppervlakte komt,
kunnen aardige
waarnemingen
worden gedaan.
Belangrijk is echter
wel om op het juiste
moment op de
juiste plaats te zijn.
Soms is de wand
met hogere planten
overgroeid
waardoor de
mossen weggeconcurreerd worden,
een andere keer
staat het water te
hoog waardoor onze
Foto 23: lemige greppel in de Scheeken (foto Maarten Mandos)
laarzen niet lang
genoeg zijn om door
het water te waden en/of de mossen zijn onder het water verdwenen. Maar we hebben hier veel
(delen van) greppelwanden kunnen bekijken en dat heeft mooie waarnemingen opgeleverd.
Bijvoorbeeld Gewoon diknerfmos (Cratoneuron filicinum). Deze soort behoort in Nederland
weliswaar niet tot de zeldzame soorten, maar in onze provincie is dit mos vrijwel beperkt tot de
kanalen. Het groeit op allerlei natte tot vochtige substraten in een kalkrijke omgeving (NDFF
2019). De vijf km-hokken waarin wij de waarnemingen hebben gedaan liggen allemaal ten oosten
van de Vleutstraat, kennelijk komt daar in de kwelsloten kalkrijk water naar boven. Het groeit er
vaak in opvallende grote plakkaten.
Oermos (Archidium alternifolium) verdient het ook extra genoemd te worden. In totaal staat het
drie keer op de lijst, twee waarnemingen zijn gedaan in de Mortelen en de derde is uit een diepe
sloot langs de Esdoornstraat, grenzend aan de kwekerij. Die sloot is niet zo lang geleden
geschaafd en daarvan heeft Oermos geprofiteerd. Die soort heeft grote sporen die niet door de
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wind verspreid worden maar wel jarenlang in de bodem kunnen overleven.
De lemige greppelwanden zijn ook een groeiplaats voor allerlei levermossen, zoals Land- en
Watervorkjes en ook meerdere soorten Goudkorrelmossen vestigen zich daar. In de
Kuppenbunders zijn we op het juiste moment, we schatten in dat de kale wanden daar zo’n half
jaar geleden zijn geschoond en een aantal pioniers doen hun best de kale wanden te bedekken.
Opvallend zijn de grote matten Flesjesmos (Blasia pusilla) met daartussen veel Hakig greppelmos
(Dicranella schreberiana). Op een enkele plaats Klein goudkorrelmos (Fossombronia pusilla). In
een nabije sloot veel rozetjes Dik- en Gewoon landvorkje (Riccia beyrichiana en R. glauca) en
Gestekeld goudkorrelmos (Fossombronia wondraczekii). Bij controle thuis blijkt tussen Gewoon
landvorkje ook Slibmos (Physcomitrium patens) te zitten, een soort die niet zeldzaam is in het
Rivierengebied maar bij ons zelden wordt waargenomen. Uiteindelijk doemt in de nabijheid nog
een derde Goudkorrelmos op, te weten de meest algemene; Grof goudkorrelmos (F. foveolata),
het groeit er prachtig kapselend over een lengte van tientallen meters tegen een kale slootwand.
Riviersterretje (foto 24) (Syntrichia latifolia) is een vrij zeldzame soort die, zoals de naam al
suggereert, vooral langs de grote rivieren voorkomt en dan vooral als epifyt. De waarnemingen in
onze omgeving zijn meestal van stenige substraten (van Melick 2008). Van de drie waarnemingen
van dit project zijn er twee gedaan in de Pailjaart en beide keren op betonnen beschoeiing in de
brede afwateringssloot, maar wel ongeveer een kilometer van elkaar verwijderd. Op een van die
plaatsen weet deze soort zich al enkele decennia te handhaven.

Foto 24: Riviersterretje
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•

Ruderaal
Een opmerkelijke vondst doen we bij de beklinkerde oprit van een woning aan de Hamsestraat.
De oprit is mooi groen, bedekt met een mollig slaapmos waaraan we in het veld niet zo
gemakkelijk een naam kunnen geven. Thuis achter de microscoop blijkt al snel dat het om
Vossenstaartmos (Scleropodium cespitans) gaat, een zeldzame soort waarvan buiten het
Rivierengebied in Midden-Nederland nauwelijks opgaven zijn. Bovendien is het een soort die
vooral voorkomt op loofbomen en zelden op stenige substraten wordt waargenomen. De
standplaats ligt een groot deel van de dag in de schaduw, is enkele vierkante meters groot en
heeft nauwelijks concurrentie van andere soorten.

Foto 25: Poel in de Mortelen (foto Marleen Smulders)
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6

Landgoed Velder

Bij de inventarisatie van het landgoed Velder houden we een aparte lijst bij van de soorten die we
hier vinden. Verderop wordt per biotoop beschreven welke bijzondere soorten we waarnemen.

Het gebied

Afbeelding 2: Landgoed Velder met grenswal
Landgoed Velder beslaat ongeveer 160 hectare en ligt volgens de Topografische kaart verspreid over
vier verschillende km-hokken. Het is een oud landgoed, dat reeds in 1384 wordt vermeld. Vanaf die
tijd wisselt het gebied regelmatig van eigenaar tot het in 1851 wordt aangekocht door wijnhandelaar
Jan Francis van Boeckel van Rumpt, een voorvader van de huidige eigenaar Frans van Boeckel van
Rumpt. Het Veldersbos is een vochtig, oud loofbos met ook stukken gemengd loof-naaldbos.
Opvallend zijn de negen lanen die op een centraal punt bijeenkomen en de ‘Negen Dreven’ worden
genoemd. Dit zogenaamde Sterrenbos is omstreeks 1750 aangelegd en is het oudste in zijn soort in
de omgeving. Ouder zijn de grenswallen die rondom het gebied liggen en waarschijnlijk vroegmiddeleeuws zijn.
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Een gedeelte van het landgoed is evenemententerrein en bestaat uit weilanden met paden. Verder
staan er behalve het statige Veldershuis nog enkele gebouwen die dienst doen als woonhuis of
kantoor. In het oosten loopt een spoorlijn die voor een deel de grens met het gebied vormt, maar
een gedeelte van het landgoed ligt aan de oostzijde van het spoor; twee wildtunnels onder het spoor
verbinden beide zijden met elkaar.

6.1 Loofbossen
•

Wilgenstruwelen
Wat epifytische mossen betreft ligt het mooiste bos aan de oostkant van het spoor. Vanuit de
trein valt het niet op omdat aan de rand wat Elzen staan, maar daarachter ligt een prachtig groot
wilgenstruweel. Waarschijnlijk was dit in het verleden een populierenaanplant, want er staan
nog enkele Populieren tussen. Tijdens ons bezoek is het februari en de waterstand is hoog; door
de vele rabatten lukt het ons echter om zonder al te veel problemen de stammen te bekijken,
waarbij we af en toe wel een diepe sloot moeten zien te overbruggen. De begroeiing van de
wilgenstammen is prachtig. Gewoon schijfjesmos (Radula complanata) siert, rijkelijk met
perianthen, soms hele stammen. Ook andere levermossen als Bleek boomvorkje (Metzgeria
furcata) en Helmroestmos (Frullania dilatata) groeien er volop, maar het meest vallen de
lichtgele matten van Blauw boomvorkje (Metzgeria fruticulosa) op. Tientallen stammen en
takken zijn er volledig mee begroeid, verspreid over het hele struweel. Op twee plaatsen zien we
Gewoon pelsmos (Porella platyphylla), in mooie grote populaties en ook Dwergwratjesmos
(Cololejeunea minutissima) staat op meerdere plaatsen. Dit piepkleine levermos wordt de laatste
jaren wel regelmatig waargenomen, maar het hoort nog steeds tot de zeldzame soorten en het

Foto 26: Boommos
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geeft altijd weer een hoerastemming als we het vinden. Ook bladmossen staan er volop, waarvan
Recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroides), Spatelmos (Homalia trichomanoides) en
Boommos (foto26) (Pylaisia polyantha) de meest bijzondere zijn. Boommos zien we op meerdere
plaatsen in grote matten. Hoewel er veel Haarmutsen (Orthotrichums) groeien, kunnen we er
slechts enkele benoemen omdat ze vaak geen sporenkapsels hebben; waarschijnlijk is februari
voor veel Haarmutsen niet het juiste seizoen.
Het bosje is niet zo rijk aan bodemmossen; we vinden slechts enkele soorten, vooral veel
Geplooid snavelmos (Eurynchium striatum), Gewoon kantmos (Lophocolea bidentata), Gerimpeld
boogsterrenmos (Plagiomnium undulatum) en hier en daar Gewoon thujamos (Thuidium
tamariscinum). Tegen een greppelwand groeit Gaaf kantmos (Lophocolea semiteres).
Ook aan de andere kant van het spoor liggen verspreid over het landgoed nog verschillende
moerasbosjes. Daar kunnen we onder meer Kwastjesmos (Platygyrium repens) en
Staafjesiepenmos (Zygodon conoideus) aan de lijst toevoegen. Op de bodem groeit op enkele
plaatsen Riempjesmos (Rhytidiadelphus loreus).
•

Overige loofbossen
Het landgoed bestaat voor een groot deel uit gemengd loofbos, vaak staan er ook naaldbomen
tussen. Het zijn meestal kleine percelen met rabatten, er staat veel Hazelaar, Zomereik, Lijsterbes
en soms Populier. Op nattere plaatsen zijn vaak Wilgen opgeschoten en wat epifyten betreft zijn
die het rijkst. Ten tijde van ons onderzoek (voorjaar 2015) is het erg nat en sommige percelen zijn
voor ons moeilijk te bereiken, maar we hebben het idee dat we toch voldoende hebben kunnen
bekijken om een indruk te hebben wat er zoal voorkomt.
Ook in deze bossen laten de bodemmossen het vaak een beetje afweten. Er staan behoorlijk wat
bramen, waardoor de mossen geen kans krijgen en verder ligt er op veel plaatsen blad op de
bodem wat de mossengroei ook niet ten goede komt. Gelukkig zijn er ook enkele percelen met
een prachtige aaneengesloten mosbedekking, meestal zijn die
wat meer open, zodat
er meer licht op de
bodem kan vallen. We
genieten van mooie
aaneengesloten
tapijten van onder
meer Thujamos
(Thuidium
tamariscinum), Grooten Fijn laddermos
(Pseudoscleropodium
purum en Kindbergia
Foto 27: Gekroesde haarmuts
praelonga), Gewoon
haarmos (Polytrichum formosum) en Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium), geen
spectaculaire soorten maar wel heel mooi.
Epifyten staan er ook, maar niet zo massaal als hierboven beschreven in de broekbosjes. Op de
oudere bomen zoals Zomereiken en Beuken groeien weinig epifyten. Hier en daar staan wel
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jonge Zomereiken die aardig begroeid zijn en ook Hazelaar en Lijsterbes zorgen soms voor
verrassingen maar we vinden geen soorten die we niet in de wilgenstruwelen al genoteerd
hebben. Een opvallende waarnemingen is Dwergwratjesmos dat we op een Lijsterbes vinden.
Verder kunnen we bij een van de laatste bezoeken op meerdere plaatsen (foto 27) Gekroesde-,
Slanke- en Gladde haarmuts (Orthotrichum pulchellum, O. tenellum en O. striatum) noteren en
een enkele keer ook Ruige haarmuts (O. speciosum). Tot slot opvallend veel Knikkersterretje
(Syntrichia papillosa), een soort die zich de laatste jaren enorm uitbreidt.

Foto 28: laan op landgoed Velder (foto Marleen Smulders)

6.2

Naaldbossen

Er zijn enkele percelen met Lariks en Douglas. Ook staan tussen de loofbomen vaak Sparren. Het valt
ons op dat de stammen van Lariksen vaak begroeid zijn met epifyten zoals Sikkelsterretje
(Dicranoweisia cirrata) en Bossig gaffeltandmos (Dicranum montanum).
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In een Douglasbos met ondergroei van Hazelaar heeft Gewoon Thujamos (Thuidium tamariscinum)
prachtige tapijten gevormd, aaneengesloten over vele tientallen vierkante meters. Daartussen vooral
veel Fraai haarmos (Polytrichum formosum). Ook enkele mooie populaties van Riempjesmos
(Rhytidiadelphus loreus). Verder vooral Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum), Geplooid
snavelmos (Eurynchium striatum) en op enkele plaatsen Bronsmos (Pleurozium schreberi).

6.3

Wegterend hout

Op meerdere plaatsen blijft dood hout liggen. Net zoals bepaalde paddenstoelen, insecten en vogels,
profiteren hier ook sommige mossen van. Zo noteren we onder meer Viertandmos (foto 29)
(Tetraphis pellucida), Geelsteeltje (Orthodontium lineare) en Geklauwd pronkmos (Herzogiella
seligeri), soorten die doorgaans alleen op dood hout te vinden zijn. Maar ook Kussentjesmos
(Leucobryum glaucum), Knopjesmos (Aulacomnium androgynum), Bros gaffeltandmos (Dicranum
tauricum) en Neptunusmos (Lepidozia reptans) staan er volop en de enige waarneming van Glanzend
etagemos (Hylocomium splendens) op het landgoed is op dood hout. Ook Dwergplatmos
(Plagiothecium latebricola) groeit op meerdere plaatsen op vochtig dood hout.

Foto 29: sporenkapsels van Viertandmos
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6.4 (Bos)paden
Over het algemeen zijn de bospaden weinig met mossen begroeid, maar op kale, min of meer lemige
plekjes in de bermen staan hier en daar Landvorkjes (Riccia’s), waaronder ook het zeldzame Dik en
Gevoord landvorkje (R. beyrichiana en R. bifurca). Verder hebben zich op deze plaatsen vooral
algemene soorten gevestigd als Gewoon krulmos (Funaria hygrometrica), diverse soorten
Knikmossen (Bryums) en daartussen soms Hakig greppelmos (Dicranella schreberiana).
Op minder vaak belopen halfverharde paden zien we onder meer de Smaragdsteeltjes (Barbula’s),
maar ook Geelkorrel- en Grofkorrelknikmos (Bryum barnesii en B. dichotomum) weten zich daar te
handhaven. Op meer zandige stukken staan algemene soorten als Braamknikmos (Bryum rubens),
Hakig smaltandmos (Ditrichum cylindricum) en Knolletjespeermos (Dicranella staphylina).

6.5

Greppels

Verspreid over het landgoed liggen meerdere brede sloten en bosgreppels. Tegen de wanden van
deze sloten kunnen soms mossen groeien die je elders niet vindt. Er staat veel water in de sloten en
daarom is het voor ons niet altijd gemakkelijk om de wanden goed te bekijken. Dit neemt niet weg
dat we een paar bijzondere soorten in de greppels kunnen waarnemen.
Vooral de brede sloot die aan de noordzijde van het evenemententerrein ligt, is mooi met mossen
begroeid. Daar staat net boven de waterlijn Kegelmos (Conocephalum conicum), een soort die als
Kwetsbaar op de Rode Lijst mossen staat. Het groeit in een kleine populatie tegen een zandig-lemig
wandje dat wordt beschaduwd door het naburige bosje. In het Groene Woud komt dit levermos op
meerdere plaatsen voor, met name in de Geelders staat het op veel plaatsen (Bekking & Smulders,
2011). Ook is het regelmatig waargenomen langs de beken rondom Eindhoven (van Melick, 2008),

Foto 30: Gewoon viltsterrenmos met antheridien
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maar verder blijft het een zeldzame soort in Brabant.
Een andere soort van de Rode Lijst die in deze greppel voorkomt is Nerflevermos (Diplophyllum
albicans), eveneens een levermos. Het groeit er in kleine matjes tegen een verticale wand, vergezeld
van Gewoon Maanmos (Cephalozia bicuspidata). Nerflevermos is onlangs op de Rode Lijst
terechtgekomen omdat het duidelijk achteruitgaat, waarschijnlijk doordat de potentiele
groeiplaatsen overgroeid raken; bijvoorbeeld door grassen en door verdroging (NDFF, 2019).
Behalve deze twee soorten van de Rode Lijst is de sloot prachtig begroeid, waarbij de grote
hoeveelheden Gewoon viltsterrenmos (foto 30) (Rhizomnium punctatum), Veen- en Rood Knikmos
(Bryum pseudotriquetrum, B. pallens) en de mooie matjes Scheef buidelmos (Calypogeia arguta) het
meest in het oog springen.
Ook de andere
afwateringssloten
rondom het
evenemententerrein zijn
mooi met mossen
begroeid. Hoewel het
daar niet om bijzondere
soorten gaat, is het wel
een lust voor het oog om
naar de grote kussens
van Kussentjesmos (foto
31) (Leucobryum
glaucum), Gewoon
gaffeltandmos (Dicranum
scoparium), Gewimperden Gewoon veenmos
(Sphagnum fimbriatum en S. palustre) te kijken. Tot slot nog extra aandacht voor een diepe greppel
langs een van de hoofdpaden van het landgoed. Het kost ons enige moeite om af te dalen langs de
steile greppel, maar eenmaal beneden worden we beloond. De rechte wand is over tientallen meters
prachtig begroeid, hoofdzakelijk met Klei- en Gezoomd vedermos (Fissidens taxifolius en F. bryoides),
beide rijkelijk met sporenkapsels. Er staat ook een klein matje met forsere planten, dat bij controle
thuis Groot vedermos (F. adianthoides) blijkt te zijn. Groot vedermos is eveneens een soort van de
Rode Lijst en komt op het landgoed zelfs tweemaal voor. De andere waarneming is op de stenige
restanten van een oude brug (zie hieronder bij ‘stenige substraten’). Dit mos wordt vooral gevonden
in laagveengebieden en de kustduinen, in het binnenland gaat het hard achteruit (NDFF, 2019).
Behalve deze twee waarnemingen is het rond Eindhoven sinds 1980 slechts vier maal gevonden (Van
Melick, 2008). Tussen de Vedermossen groeit hier en daar Gewoon viltsterrenmos (Rhizomnium
punctatum) en hoger tegen de wand Gewoon pluisjesmos (Dicranella heteromalla) en Gewoon
Sterrenmos (Mnium hornum).
Foto 31: Kussentjesmos

De mossen van het Groene Woud

38

In 2017 hebben we op verzoek van Natuurwerkgroep Liempde de sloten van de grenswallen
nogmaals bekeken. Voor de resultaten daarvan zie paragraaf 5.3.

6.6 Ruderale terreinen en stenige substraten
•

Onderdoorgang spoor
Langs een pad liggen hopen puin, die van wisselende ouderdom zijn. De oudste hopen zijn aardig
met mossen begroeid, waarvan het meest bijzondere Voegenmos (Gyroweisia tenuis) is. Het
groeit er op een baksteen. Voegenmos hoort in Nederland bij de zeldzame soorten (zz). Het is
een heel klein mosje en zoals de naam al suggereert groeit het vooral op voegen van
baksteenmuren, liefst gemetseld met kalkmortel. Het gedijt op beschutte plaatsen die
permanent vochtig zijn. Het meest komt Voegenmos voor in Zuid-Limburg, maar ook in het
Rivierengebied komt het verspreid voor. Daarbuiten wordt het slechts incidenteel waargenomen
(NDFF, 2019).

Foto 32: Muursnavelmos met sporenkapsels
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Verder groeien er op de hopen meer en minder algemene soorten als Klei- en Gewoon
smaragdsteeltje (Barbula unguiculata, B. sardoa), veel Muurdubbeltandmos (Didymodon
vinealis) en wat minder Stomp dubbeltandmos (D. tophaceus) en ook een mooie populatie van
Muursnavelmos (foto 32) (Rhynchostegium murale).

•

•

Rond materialenopslagplaats
Rommelige
plaatsen kunnen
voor mossen vaak
interessant zijn, zo
ook rondom de
materialenopslagplaats. Er
staat een gebouw
met eternieten
golfplaten, een
oude plantenkas en
er liggen allerlei
stenen opgeslagen.
De eternieten golfplaten zijn mooi
begroeid, maar
Foto 33: Vioolsterretje
voor ons net iets te
hoog om ze goed te kunnen bekijken. De langste van ons groepje kan wat plukjes van de rand
plukken. Daar zitten onder meer Groot-, Klein- en Vioolsterretje (foto 33) (Syntrichia ruralis var.
arenicola, S. ruralis var. calcicola, en S. montana) bij. Deze soorten groeien ook op de
beschaduwde betonnen stoep aan de andere kant van het gebouw. Verder Broeddubbeltandmos
(Didymodon rigidulus) en Muurachterlichtmos (Schistidium crassipilum).
Op aangevoerde natuursteen groeit Groot klokhoedje (Encalypta streptocarpa) een soort van de
Rode Lijst, die in Nederland vooral bekend is van de kalkrijke duinen en van Zuid-Limburg. Onze
grootste aandacht gaat uit naar een stapel bakstenen, waarop Steentjesmos (Leptobarbula
berica) een plaats heeft gevonden. Steentjesmos lijkt veel op het hierboven genoemde
Voegenmos maar groeit doorgaans niet in de voegen maar juist op de bakstenen. Wel is het
nodig dat die bakstenen op een plaats liggen die permanent vochtig is, zodat de stenen ook
vochtig blijven.
De betonnen rand waar de glazen van de kas op steunen heeft Gewoon muursterretje (Tortula
muralis) zich massaal gevestigd en aan de beschaduwde kant groeien grote kussens met
Fluweelmos (Brachythecium velutinum) prachtig met sporenkapsels; op de hoek op de plaats
waar veel water omlaag komt groeit Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum), een soort die van
natte plaatsen houdt.
Asfaltpad
Er ligt vlak bij de woonhuizen een stukje asfaltpad, dat zo te zien weinig belopen wordt. Er groeit
wat groens op en een van ons bukt zich om het nader te bekijken. Tot onze verbazing blijkt het
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•

Riviersterretje (Syntrichia latifolia) te zijn, een soort die niet zeldzaam is in het Rivierengebied en
ook verder wel eens langs beken wordt aangetroffen. Het kan daar zowel op bomen als op
stenen beschoeiing voorkomen. Dit is dus een afwijkende standplaats; het groeit er in kleine
plukjes op het asfalt, zonder verdere begeleiders.
Onderdoorgang spoor
Deze onderdoorgang is van beton en er ligt een laagje modder bovenop. Op plaatsen waar wat
lichtinval is groeien een paar soorten die we daar niet hadden verwacht, zoals Gewoon
moerasvorkje (Riccardia chamedryfolia), Gezoomd vedermos (Fissidens bryoides),
Beekstaartjesmos (Philonotis fontana, var. fontana) en Bleek peermos (Pohlia wahlenbergii),
maar het is allemaal mondjesmaat. Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum) staat er wel in een
mooie grote populatie en aan de rand, waar water naar beneden sijpelt, heeft zich tot onze

Foto 12: Gewoon spatwatermos

Foto34: Gewoon spatwatermos

•

verrassing Gewoon spatwatermos (foto 34) (Hygrohypnum luridum) gevestigd.
Ook de betonnen muur bij de onderdoorgang is mooi met mossen begroeid, vooral algemene
soorten. Het meest bijzondere is Muursnavelmos (Rhynchostegium murale).
Bijzondere soort op steen
Tot slot nog een soort die het vermelden extra waard is: Slank snavelmos (Rhynchostegiella
tenella), een zeldzaam slaapmos dat op permanent vochtig, bij voorkeur kalkrijk gesteente
groeit. De waarneming op het landgoed is op een stuwtje in een sloot aan de rand van het
evenemententerrein, tegen het bos aan. Het staat daar op het beton, enigszins beschaduwd.
Slank snavelmos komt in Nederland vooral voor in Zuid-Limburg, het Rivierengebied en langs het
IJsselmeer. Buiten het Rivierengebied is het in Noord-Brabant sinds 1980 maar eenmaal eerder
waargenomen, te weten in het Wilhelminapark in Boxtel (Smulders, 2013).
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Foto 35: Landgoed Velder bij de 9 dreven

6.7 Soortenlijst Landgoed Velder
Vanaf de volgende pagina is de soortenlijst van landgoed Velder opgenomen.
Voor de betekenis van Rode Lijst-codes en het voorkomen (zeldzaamheidscategorie) zie uitleg aan
het begin van hoofdstuk 7.
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x

x

x

Rode Lijst

voorkomen

152,396

152,395

151,396

151,395

Wetenschappelijke naam
Amblystegium serpens

x

aaa

Nederlandse naam
Gewoon pluisdraadmos
Klein rimpelmos
Groot rimpelmos

Atrichum tenellum
Atrichum undulatum

x
x

x

x

x

a
aa

Aulacomnium androgynum

x

x

x

x

aa

Gewoon knopjesmos

Barbula convoluta

x

x

x

x

aaa

Gewoon smaragdsteeltje

x

x

Barbula convoluta var. sardoa
Barbula unguiculata

x

x

x

x

aaa

Gewoon smaragdsteeltje
Kleismaragdsteeltje

Brachythecium albicans

x

x

x

x

aaa

Bleek dikkopmos

Brachythecium rutabulum

x

x

x

x

aaa

Gewoon dikkopmos

Brachythecium salebrosum

x

x

aa

Glad dikkopmos

x

x

a

Fluweelmos

Brachythecium velutinum
Bryum argenteum

x

x

x

x

aaa

Zilvermos

Bryum barnesii

x

x

x

x

aaa

Geelkorrelknikmos

x

x

zz

Aardappelknikmos

x

Zodeknikmos
Gedraaid knikmos

Bryum bornholmense
Bryum caespiticium
Bryum capillare

x

x

x

x

z
aaa

Bryum dichotomum

x

x

x

x

aaa

Grofkorrelknikmos

x

z

Roestknolknikmos

x

a
a

Rood knikmos
Veenknikmos

x

x

a
aa

Muurknikmos
Braamknikmos

x

x

a

Hartbladig puntmos

x

x

x

aaa

Gewoon puntmos

x

x

x

z

Scheef buidelmos

Bryum microerythrocarpum

x

Bryum pallens
Bryum pseudotriquetrum

x

Bryum radiculosum
Bryum rubens (s.s.)

x
x

Calliergon cordifolium

x

Calliergonella cuspidata

x

x

Calypogeia arguta

x

Calypogeia fissa

x

x

x

x

a

Moerasbuidelmos

Calypogeia muelleriana

x

x

x

x

a

Gaaf buidelmos

Campylopus flexuosus

x

x

x

aa

Boskronkelsteeltje

Campylopus introflexus

x

x

x

aaa

Grijs kronkelsteeltje

Campylopus pyriformis

x

x

x

aa

Breekblaadje

Cephalozia bicuspidata
Ceratodon purpureus

x

x

x

x

a
aaa

Gewoon maanmos
Gewoon purpersteeltje

Chiloscyphus polyanthos
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x

Conocephalum conicum
Cryphaea heteromalla

x

Dicranella heteromalla

x

x
x

Dicranella schreberiana

x

zz

x

zz
aa

x

x

x

Rode Lijst

voorkomen

152,396

152,395

151,396

151,395

Wetenschappelijke naam
Cololejeunea minutissima

Nederlandse naam
Dwergwratjesmos

KW Kegelmos
Vliermos

aa

Gewoon pluisjesmos

a

Hakig greppelmos

Dicranella staphylina

x

x

x

x

aa

Knolletjesgreppelmos

Dicranoweisia cirrata

x

x

x

x

aaa

Gewoon sikkelsterretje

Dicranum montanum

x

x

x

x

a

Bossig gaffeltandmos

Dicranum scoparium

x

x

x

x

aa

Gewoon gaffeltandmos

Dicranum tauricum

x

x

x

x

a

Bros gaffeltandmos

x

a

Kleidubbeltandmos

a

Breed dubbeltandmos

x

a
a

Broeddubbeltandmos
Stomp dubbeltandmos

x

a

Muurdubbeltandmos

x

z
a

KW Nerflevermos
Hakig smaltandmos

x

zz
aa

KW Groot klokhoedje
Geplooid snavelmos

z

KW Groot vedermos

Didymodon fallax
Didymodon luridus

x

Didymodon rigidulus
Didymodon tophaceus

x

Didymodon vinealis

x

Diplophyllum albicans
Ditrichum cylindricum

x

x

x

Encalypta streptocarpa
Eurhynchium striatum

x

Fissidens adianthoides

x

x

x
x

x
x

x
x

Fissidens bryoides

x

x

x

a

Gezoomd vedermos

Fissidens taxifolius

x

x

x

aa

Kleivedermos

Frullania dilatata

x

x

x

x

aa

Helmroestmos

Funaria hygrometrica

x

x

x

x

aaa

Gewoon krulmos

Grimmia pulvinata

x

x

x

x

aaa

Gewoon muisjesmos

Gyroweisia tenuis
Herzogiella seligeri

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Homalia trichomanoides
Homalothecium sericeum
Hygrohypnum luridum
Hylocomium splendens
Hypnum andoi
Hypnum cupressiforme
Hypnum jutlandicum
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x
x
x

x

x
x

zz

Voegenmos

a

Geklauwd pronkmos

z

Spatelmos

aa
z
a
a
aaa
aa

Gewoon zijdemos
Gewoon spatwatermos
Glanzend etagemos
Bosklauwtjesmos
Gesnaveld klauwtjesmos
Heideklauwtjesmos
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Plagiothecium denticulatum var.
undulatum
Plagiothecium laetum
Plagiothecium latebricola
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x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

z
aa
a
aaa
a
z
aa
aa
a
a
aa
aaa
a
aaa
z
aa
aa
aa
aaa
aa
aaa
aa
aa
a
aa
a
aa
a
a
aa
a
aa
aa
aa
aa

a
aa
z

Rode Lijst

voorkomen

152,396

152,395

151,396

151,395

Wetenschappelijke naam
Isothecium alopecuroides
Isothecium myosuroides
Jungermannia gracillima
Kindbergia praelonga
Lepidozia reptans
Leptobarbula berica
Leptobryum pyriforme
Leptodictyum riparium
Leskea polycarpa
Leucobryum glaucum
Lophocolea bidentata
Lophocolea heterophylla
Lophocolea semiteres
Marchantia polymorpha
Metzgeria fruticulosa
Metzgeria furcata
Mnium hornum
Orthodontium lineare
Orthotrichum affine
Orthotrichum anomalum
Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum lyellii
Orthotrichum pulchellum
Orthotrichum speciosum
Orthotrichum striatum
Orthotrichum tenellum
Oxyrrhynchium hians
Oxyrrhynchium speciosum
Pellia endiviifolia
Pellia epiphylla
Philonotis fontana var. fontana
Physcomitrium pyriforme
Plagiomnium affine
Plagiomnium undulatum
Plagiothecium denticulatum var.
denticulatum

Nederlandse naam
Recht palmpjesmos
Knikkend palmpjesmos
Lichtrandmos
Fijn laddermos
Neptunusmos
Steentjesmos
Slankmos
Beekmos
Uiterwaardmos
Kussentjesmos
Gewoon kantmos
Gedrongen kantmos
Gaaf kantmos
Parapluutjesmos
Blauw boomvorkje
Bleek boomvorkje
Gewoon sterrenmos
Geelsteeltje
Gewone haarmuts
Gesteelde haarmuts
Grijze haarmuts
Broedhaarmuts
Gekroesde haarmuts
Ruige haarmuts
Gladde haarmuts
Slanke haarmuts
Kleisnavelmos
Moerassnavelmos
Gekroesd plakkaatmos
Gewoon plakkaatmos
Beekstaartjesmos
Gewoon knikkertjesmos
Rond boogsterrenmos
Gerimpeld boogsterrenmos
Glanzend platmos
Glanzend platmos
Krom platmos
Dwergplatmos
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x
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x

x

x
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x
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x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

a
a
z
aa
z
a
aa
z
aa
aa

Rode Lijst

voorkomen

152,396

152,395

151,396

151,395

Wetenschappelijke naam
Plagiothecium nemorale
Plagiothecium undulatum
Platygyrium repens
Pleurozium schreberi
Pogonatum aloides
Pohlia annotina
Pohlia nutans
Pohlia wahlenbergii
Polytrichum formosum
Polytrichum juniperinum var.
juniperinum
Polytrichum longisetum
Polytrichum piliferum
Porella platyphylla
Pseudocrossidium
hornschuchianum
Pseudoscleropodium purum
Pseudotaxiphyllum elegans
Pylaisia polyantha
Radula complanata
Rhizomnium punctatum
Rhynchostegiella tenella
Rhynchostegium confertum
Rhynchostegium murale
Rhytidiadelphus loreus
Rhytidiadelphus squarrosus
Riccardia chamedryfolia
Riccia beyrichiana
Riccia bifurca
Riccia glauca
Riccia sorocarpa
Schistidium crassipilum
Sphagnum denticulatum
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum palustre
Sphagnum squarrosum
Syntrichia laevipila
Syntrichia latifolia
Syntrichia montana
Syntrichia papillosa

Nederlandse naam
Groot platmos
Gerimpeld platmos
Kwastjesmos
Bronsmos
Gewone viltmuts
Gewoon broedpeermos
Gewoon peermos
Bleek peermos
Fraai haarmos

a
aa
zz

Zandhaarmos
Gerand haarmos
Ruig haarmos
Gewoon pelsmos

aa

Spits smaragdsteeltje

aaa
aa
z
aa
a
zz
aaa
a
a
aaa
a
zz
zz
z
a
aa
a
a
a
a
a
z
a
aa

Groot laddermos
Gewoon pronkmos
Boommos
Gewoon schijfjesmos
Gewoon viltsterrenmos
Slank snavelmos
Boomsnavelmos
Muursnavelmos
Riempjesmos
Gewoon haakmos
Gewoon moerasvorkje
Dik landvorkje
Gevoord landvorkje
Gewoon landvorkje
Klein landvorkje
Muurachterlichtmos
Geoord veenmos
Gewimperd veenmos
Gewoon veenmos
Haakveenmos
Boomsterretje
Riviersterretje
Vioolsterretje
Knikkersterretje
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Syntrichia ruralis var. arenicola
Syntrichia ruralis var. calcicola
Tetraphis pellucida
Thuidium tamariscinum
Tortula muralis
Ulota bruchii
Ulota crispa
Ulota phyllantha
Weissia brachycarpa
Weissia controversa var.
controversa
Zygodon conoideus
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x
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x
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x
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Rode Lijst

voorkomen

152,396

152,395

151,396

151,395

Wetenschappelijke naam

aa
aa
a
aa
aaa
aa
aa
a
zz

Nederlandse naam
Groot duinsterretje
Klein duinsterretje
Viertandmos
Gewoon thujamos
Gewoon muursterretje
Knotskroesmos
Trompetkroesmos
Broedkroesmos
Gewoon vliesjesmos

zz
a

Gewoon parelmos
Staafjesiepenmos
4

47

7

SOORTEN VAN DE RODE LIJST

In dit hoofdstuk komen soorten van de Rode Lijst Mossen aan bod.
Er zal weer verwezen worden naar het Atlasproject (ven Melick, 2008). De andere genoemde
projecten gaan over de Kampina (Haaksma 2008), het Wijboschbroek (Smulders, 2008), het
Weerterbos (Smulders, 2009), de Geelders (Bekking & Smulders, 2011), de Maashorst (Bekking,
2012), De Meinweg (Smulders 2012). Het voorkomen in Nederland is volgens de online
verspreidingsatlas ( www.verspreidingsatlas.nl )
In hoofdstuk 8 volgt een complete soortenlijst van de inventarisatie van het huidige project en van de
soorten die tijdens het Atlasproject zijn waargenomen.
Onderstaande statusindeling is volgens de toelichting op de Rode Lijst Mossen (Siebel, 2006) en de
zeldzaamheidscode is volgens de standaardlijst Nederlandse mossen.

Rode Lijst
Status
GE: gevoelig

KW: kwetsbaar

BE: bedreigd

EB: ernstig bedreigd

verklaring
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
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
Soorten, die sterk zijn afgenomen en nu
zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn, en soorten die
zeer sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam zijn
Soorten, die zeer sterk zijn afgenomen en nu
zeer zeldzaam zijn

zeldzaamheid
Categorie

Waargenomen percentage in Nederland

Algemeen (a)

Meer dan 12,5% van de atlasblokken

Vrij zeldzaam (z)

Tussen 5 en 12,5% van de atlasblokken

Zeldzaam (zz)

Tussen 1 en 5% van de atlasblokken

Zeer zeldzaam (zzz)

In minder dan 1% van de atlasblokken
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Lever- en hauwmossen
Anthoceros punctatus (Zwart hauwmos)
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW) , ‘zzz’, in 1 km-hok.
Zwart Hauwmos is in heel Nederland een zeer zeldzame soort en komt vrijwel alleen voor op de
zandgronden. Tijdens het Atlasproject is het in drie km-hokken waargenomen en sindsdien is het
door de Eindhovense werkgroep nog een keer genoteerd bij het onderzoek in de Kampina in 2006.
De vindplaats bij het huidige project is helemaal in het westelijk deel van het onderzoeksgebied bij
buurtschap Tregelaar. Daar is een open plek in het bos waar onlangs de bodem was geschaafd, maar
inmiddels is de erg natte en enigszins lemige bodem wel grotendeels begroeid met hogere planten.
Daartussen groeien echter wel een aantal pioniers. Behalve Zwart hauwmos staat er ook Gewoon- en
Geel hauwmos (Anthoceros agrestis en Phaeoceros carolinianus). Andere begeleidende soorten zijn
onder meer Blaasjesmos (Blasia pusilla), Grof- en Gestekeld goudkorrelmos (Fossombronia foveolata
en F. wondraczekii) en wat kleine pluizige mossen, die we thuis determineren als Hakig en Klein
smaltandmos (Ditrichum cylindricum en D. pusillum).

Blasia pusilla (Flesjesmos)
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW) , ‘z’, in 10 km-hokken
Evenals de Hauwmossen is het voorkomen van Flesjesmos in Nederland beperkt tot de Pleistocene
zandgronden. Het staat sinds 2012 op de Rode Lijst en hoewel je het bij dit onderzoek niet zou
zeggen gaat deze soort in Nederland achteruit. Het komt voor op plaatsen waar de bodem om
diverse redenen kaal is, zoals geschoonde sloten, natuurontwikkelingsterreinen e.d.
Tijdens het Atlasproject is het in 9% van de km-hokken gevonden, maar in het thans onderzochte
gebied zijn destijds slechts drie waarnemingen gedaan. Tijdens de onderzoeken daarna is het slechts
in drie van de acht projecten genoteerd. Kennelijk zijn we nu op geschikte plaatsen geweest, om
pioniers te vinden moet je op het juiste moment op de juiste plaats zijn. De vindplaatsen zijn
verspreid over het gebied, de meeste waarnemingen zijn gedaan van sloot-of greppelwanden, verder
het natuurontwikkelingsgebied langs de Heerenbeekloop, een open, geschoond deel in een bos (zie
hierboven bij Zwart hauwmos) op een vochtig pad, een braakliggend deel van een akker en een
bomenkwekerij. Het zijn steeds vochtige, lemige plaatsen die doorgaans min of meer beschaduwd
zijn.

Conocephalum conicum (Kegelmos)
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW) , ‘zz’, in 7 km-hokken
Kegelmos is een opvallende soort die gemakkelijk in het veld herkenbaar is. Het is een thalleus
levermos dat grote plakkaten kan vormen en een beekwand over meerdere meters kan bedekken.
Het komt vrij algemeen voor in Zuid-Limburg, in delen van Twente en de Achterhoek en bij de
monding van de Maas. Ook in Zuidoost-Brabant is het niet zeldzaam, maar in de rest van Nederland
komt het sporadisch voor. Tijdens het Atlasproject is het in 1,3% van de km-hokken gevonden en in
het thans onderzochte gebied waren er waarnemingen uit zeven km-hokken, hetzelfde als nu. Het
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groeit vooral op niet te zure beschaduwde beekoevers en vochtige muren. Vaak zijn het iets hellende
of loodrechte wanden, dat zijn ook de plaatsen waar wij Kegelmos vinden. De meest opvallende
groeiplaats is de sloot op de grenswal tussen de landgoederen Velder en Heerenbeek. In een speciaal
onderzoek van de grenswallen in 2017 (Van den Oetelaar, 2018) hebben we het daar over vele m²
zien groeien. Verder zien we het op meerdere plaatsen tegen steile greppelwanden langs de
wandelpaden op landgoed Heerenbeek en bij het evenemententerrein op landgoed Velder. Ook aan
de andere kant van de A2, in een afwateringssloot bij de Vleutstraat, bij Vleeschbroek en op
meerdere plaatsen in de greppel langs de Hamsestraat groeit het.

Diplophyllum albicans (Nerflevermos)
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW) , ‘z’, in 5 km-hokken
Het voorkomen van Nerflevermos is in Nederland beperkt tot het Pleistocene deel. Het was daar
redelijk algemeen, maar gaat duidelijk achteruit. Het is een soort van steile beschaduwde
greppelwanden en komt vooral voor in bossen. Tijdens de Atlasperiode is het in het huidige
onderzoeksgebied in drie km-hokken waargenomen, dus je zou denken dat het met de achteruitgang
wel meevalt. Maar, in tegenstelling tot enkele decennia geleden, zijn de populaties nu heel klein.
Was het voorheen normaal dat een greppelwand over vele meters bedekt was met dit mos, nu zijn
we al blij als we hier en daar een klein matje zien. Twee waarnemingen zijn van het landgoed Velder
en eentje van Heerenbeek; verder in een greppel langs de Liempdsedijk, waar het groeit in de
nabijheid van Flesjesmos (Blasia pusilla) en Echt vleugelmos (Nardia scalaris), beide ook soorten van
de Rode Lijst. Helaas gaat het allemaal om kleine hoeveelheden die zich weten te handhaven tussen
soorten als Gewoon Pluisjesmos (Dicranella heteromalla) en Moerasbuidelmos (Calypogeia fissa).
Tot slot vinden we het nog een keer in de Scheeken.

Fossombronia pusilla (Klein goudkorrelmos)
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 3 km-hokken
Klein goudkorrelmos wordt in Nederland zeer sporadisch gevonden, hoewel het aantal
waarnemingen de laatste jaren toeneemt. De verspreidingsatlas geeft 10 stippen tot 1990 en
sindsdien zijn er 23 stippen bijgekomen. De oudere waarnemingen zijn vooral van Zuid-Limburg,
maar de meeste waarnemingen van recente datum zijn in Brabant gedaan. Tijdens de Atlasperiode is
het in vier km-hokken waargenomen, waarbij het niet genoteerd is in het huidige onderzoeksgebied.
Goudkorrelmossen komen vooral voor op open, meestal minerale grond (zand, leem en löss) en
soms op veen. In tegenstelling tot de andere Goudkorrelmossen vormt Klein goudkorrelmos vooral in
het voorjaar sporenkapsels (Gradstein & van Melick, 1996). Onze waarnemingen doen we in februari,
augustus en september. De vindplaatsen zijn een modderig karrenspoor tussen twee bospercelen in
de Mortelen, een lemige wand van een onlangs geschoonde greppel in de Kuppenbunders. Tot slot
op landgoed Velder in een diepe, drooggevallen sloot waar het aan de voet van de lemige wand
groeit.

Gymnocolea inflata (Broedkelkje)
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (KW), ‘z’, in 1 km-hok
Broedkelkje is een soort van vochthoudende, zure en voedselarme standplaatsen en wordt vooral
gevonden in vochtige heide en langs vennen. Het is met één ‘z’ toch op de Rode Lijst terecht
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gekomen omdat het aantal waarnemingen sterk terugloopt. Tijdens het Atlasproject hebben we het
in meer dan 20% van de kilometerhokken genoteerd, en was dus algemeen rond Eindhoven. Ook in
de daarop volgende projecten is het steeds wel een of meerdere malen gevonden, maar we moeten
constateren dat we in geschikte biotopen steeds goed zoeken, maar het vaak toch niet vinden.
In het onderhavige project ontbreken vaak de geschikte standplaatsen, dus het is niet vreemd dat we
het slechts eenmaal noteren. Tijdens het Atlasproject is het hier overigens helemaal niet gevonden.
De huidige vindplaats is in het buurtschap Tregelaar, in een zandig-lemige greppel, gelegen tussen
een onverharde weg en een weiland. Het groeit daar tussen onder meer Klein- en Echt vleugelmos
(Nardia geoscyphus en N. scalaris) en Cederhoutmos (Lophozia bicrenata), eveneens soorten van de
Rode Lijst.

Lophozia bicrenata (Cederhoutmos)
Rode Lijstcategorie: Bedreigd (BE), ‘zz’, in 1 km-hok
Cederhoutmos komt vooral voor op steilkanten in bos en hei en langs paden. Het aantal
waarnemingen daalt fors, zowel landelijk als in Brabant; tijdens het Atlasproject noteerden we het in
bijna 7% van de km-hokken en vanaf die staat het nu voor het eerst op een soortenlijst van de
werkgroep. De achteruitgang wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door vergrassing en verruiging
van het biotoop (NDFF, 2019).
De vindplaats is dezelfde sloot waarin ook Broedkelkje (zie hierboven) en Vleugelmos (zie hieronder)
groeien. De greppelwand waartegen deze soorten groeien grenst aan een onverharde weg, het heeft
een vrije rechte kant (ongeveer 80°) en is geëxponeerd op het westen. Vrij recent is de sloot
geschoond en grote stukken van de wand zijn helemaal kaal geschraapt, maar gelukkig zijn de
mossen over een groot deel gespaard. Er is een prachtige mossenbegroeiing over tientallen meters,
vooral levermossen. Cederhoutmos groeit er in slechts kleine matjes tussen Klein- en Echt
vleugelmos, Lichtrandmos (Jungermannia gracillima) en Gewone viltmuts (Pogonatum aloides).

Metzgeria temperata (Ruig boomvorkje)
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zz’, in 2 km-hokken
Deze soort is in Nederland voor het eerst waargenomen in 1984. Sindsdien heeft het zich aardig
uitgebreid, maar behoort met 39 stippen op de Verspreidingsatlas nog tot de zeldzame mossen. In de
Atlas van Eindhoven staan slechts 2 stippen, waarvan eentje op landgoed Velder. Die locatie is bij ons
bekend en ondanks goed zoeken vinden we het niet terug. Wel vinden we het op twee andere
plaatsen. In een gemengd loofbos met onder meer Hazelaar, Wilg en Populier langs de Liempdsedijk,
waar het groeit op de tak van een Hazelaar. De andere waarneming is uit de Scheeken uit een bosje
langs de Rooijesteeg, eveneens op een Hazelaar. De bosjes langs de Rooijesteeg zijn verrassend mooi
voor mossen. Behalve Ruig boomvorkje vinden we ook op meerdere plaatsen Blauw boomvorkje
(Metzgeria fruticulosa), maar die heeft de takken van Wilgen als standplaats uitgekozen. Het
onderscheid van deze twee soorten is in het veld redelijk lastig, maar het helpt wel dat ze een
voorkeur hebben voor verschillende bomen.

Nardia geoscyphus (Klein vleugelmos)
Rode Lijstcategorie: Bedreigd (BE), ‘zz’, in 1 km-hok
Echt vleugelmos is een pionier van open en licht beschaduwde matig vochtige plaatsen op humeuze
De mossen van het Groene Woud

51

en minerale zand- en leemgrond (Gradstein & van Melick, 1996). Het gaat sterk achteruit, sinds 1990
zijn er volgens de Verspreidingsatlas waarnemingen uit slechts 37 atlasblokken (daarvoor 113).
Tijdens het Atlasproject is het nog waargenomen in 7% van de km-hokken. Sindsdien is het alleen in
2006 genoteerd tijdens het Kampina-project.
De huidige vindplaats is van dezelfde sloot als Broedkelkje en Cederhoutmos (zie hierboven) en Echt
vleugelmos. De greppel ligt tussen een weiland en een onverhard pad. Het pad ligt ongeveer 40 cm.
hoger dan het weiland en het kantje waar deze soorten groeien grenst aan het pad. Klein vleugelmos
groet er in slechts een klein matje tussen Echt vleugelmos, Lichtrandmos en Gewone Viltmuts.
Andere begeleidende soorten in kleine hoeveelheden zijn Klein rimpelmos (Atrichum tenellum),
Gewoon- en Grof draadmos (Cephaloziella divaricata en C. hampeana). Tijdens het Atlasproject is in
1989 deze soort in hetzelfde km-hok gevonden in een steile zandig-lemige greppel. Dat was de enige
waarneming in het huidige onderzoeksgebied. Mogelijk was dat van dezelfde locatie.

Nardia scalaris (Echt vleugelmos)
Rode Lijstcategorie: Bedreigd (BE), ‘zz’, in 2 km-hokken
Echt vleugelmos kun je op dezelfde plaatsen aantreffen als Klein vleugelmos. De achteruitgang van
Echt vleugelmos is wel iets minder groot, maar het aantal waarnemingen is sinds 1990 ook bijna
gehalveerd (NDFF, 2019). Rond Eindhoven is deze soort van minder plaatsen bekend dan Klein
vleugelmos, terwijl dat landelijk juist andersom is.
In de hierboven (bij Cederhoutmos, Broedkelkje en Klein vleugelmos) reeds beschreven greppel bij
de Tregelaar groeit Echt vleugelmos in mooie grote matjes, samen met vooral Lichtrandmos en
Gewone viltmuts. Daartussen groeien in kleinere hoeveelheden Klein vleugelmos, Klein rimpelmos,
Gewoon- en Grof draadmos. De levermossen zijn in de meerderheid, ze groeien ongeveer op 50 cm.
van de bodem. Er staan ook algemene bladmossen tussen, zoals Gewoon pluisjesmos (Dicranella
heteromalla), Gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus), Fijn laddermos (Kindbergia praelonga),
Groot rimpelmos (Atrichum undulatum) en Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum). Bovenaan de
greppelwand groeien zowel Dophei als Struikhei.

Plagiochila asplenioides (Groot varentjesmos)
Rode Lijstcategorie: Bedreigd (BE), ‘zz’, in 2 km-hokken
De waarneming van Groot varentjesmos is een van de grote verrassingen van het onderzoek. Buiten
Zuid-Limburg is deze soort in heel Nederland zeer zeldzaam. Tijdens de Atlasperiode is het ook
eenmaal gevonden en wel in het nabije natuurgebied de Geelders, waar het tijdens ons onderzoek in
2010 is teruggevonden. Het is een bodemmos van vochtige, beschaduwde plaatsen en groeit vaak in
bossen. We hebben het gevonden op landgoed Heerenbeek, vlak bij de grenswal met landgoed
Velder. Daar ligt een lariksbosje waar veel dode bomen op de grond liggen, waarschijnlijk als
resultaat van een flinke storm enkele jaren geleden. De bodem in dit bosje is ongekend mooi
begroeid met niet alledaagse soorten als Gewoon thujamos (Thuidium tamariscinum), Haarspitsmos
(Cirriphyllum piliferum), Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus) en op meerdere populaties van
Riempjesmos (Rhytidiadelphus loreus). Aan de rand van het perceel, iets lager en wat natter en onder
een koepel van omgevallen bomen staat een populatie van tientallen vierkante meters Groot
varentjesmos, vergezeld door Gerimpeld boogsterrenmos (Plagiomnium undulatum).
De tweede vindplaats is aan de oostkant van de A2 in de Scheeken, langs de Berendonkloop in een
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oude populierenaanplant met ondergroei van Hazelaar, Vogelkers en Berk. Het groeit hier op
meerdere plaatsen tegen een kantje van een ondiepe greppel, maar het staat hier en daar ook op de
vlakke bosbodem. Het gaat om fraaie en vrij grote populaties op tenminste zes verschillende
plaatsen.

Sphaerocarpos michelii (Gestekeld blaasjesmos)
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 1 km-hok
Gestekeld blaasjes komt vooral voor op sterk verstoorde plaatsen met niet te arme en matig vochtige
bodem. Je vindt het op akkers, tuinen, kwekerijen, campings e.d. (NDFF, 2019). Tot enkele jaren
geleden was het van slechts enkele plaatsen in Nederland bekend. In 2015 wordt het echter ontdekt
op een camping in Katwijk aan Zee en bij verder onderzoek blijkt het op vrijwel alle campings in de
omgeving voor te komen (Van Dijk e.a. 2015). Dat stimuleert ons om in november 2015 een kijkje te
nemen op de verlaten camping in de Mortelen aan de Lopensestraat. De kale plekken in het gras
verraden waar de caravans hebben gestaan. We gaan op onze knieën en stuiten meteen op
Blaasjesmos. Op 11 november zijn de sporen nog onvoldoende ontwikkeld maar na geduldig
opkweken lukt het om na enkele weken rijpe sporen te selecteren waarbij de gestekelde sporen goed
te herkennen zijn. Gestekeld blaasjesmos blijkt niet alleen op campings aan de kust voor te komen
maar ook op campings in het binnenland (Bekking, 2015). Begeleidende soorten zijn vooral Gewoon
kleimos (Tortula truncata) en algemene Knikmossen (Bryums).

Sphaerocarpos texanus (Gerand blaasjesmos)
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 2 km-hokken
Net als Gestekeld blaasjesmos komt deze soort voor op matig voedselrijke en verstoorde bodems.
Tot 2015 is deze soort in ons land de algemeenste van de twee, maar die rollen zijn nu omgekeerd.
In de Atlasperiode is het in zeven km-hokken genoteerd, waarvan eenmaal in het huidige
onderzoeksgebied bij de Kuppenbunders, maar daar hebben we het niet meer teruggevonden.
De eerste waarneming doen wij in een boomkwekerij langs de Van Coehoornweg. Voor
voorbijgangers moet het een grappig gezicht zijn geweest om zeven dames en heren op leeftijd daar
midden in de winter gebukt te zien tussen de jonge aanplant. Wij zijn helemaal in de ban van de
Landvorkjes die daar staan: Gewoon-, Klein en Violet landvorkje (Riccia glauca, R. sorocarpa en R.
subbifurca), die daar in ongeveer gelijke hoeveelheden gebroederlijk door elkaar groeien. En
daartussen vinden we ook een enkel rozetje Gerand blaasjesmos, ook na goed zoeken vinden we er
niet meer. De tweede waarneming is een aantal kilometers verderop in het uiterste noordoostelijke
km-hok van ons onderzoek bij buurtschap de Hulst. Er liggen meerdere percelen van kwekerij Van de
Berk en de meeste zijn niet bijzonder. Eén perceel met jonge bomen springt er echter uit,
waarschijnlijk is het vorig jaar aangeplant en de bodem ziet er prachtig uit. De bovengenoemde
Landvorkjes staan er ook weer massaal. Verder veel Gewoon kleimos (Tortula truncata), maar het
meest opvallend zijn de talloze bolletjes van Gerand blaasjesmos, vele honderden in totaal. Hier en
daar ook een klein plukje Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum) en Ongenerfd eendagsmos
(Ephemerum serratum var. minutissimum).

De mossen van het Groene Woud

53

Bladmossen
Dicranum polysetum (Gerimpeld gaffeltandmos)
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 2 km-hokken
Gerimpeld gaffeltandmos groeit vooral op voedselarme, beschaduwde plaatsen. Het komt voor in
zowel loof- als naaldbossen, ook op heide. Er staan nog redelijk veel recente stippen op de
verspreidingskaart, maar de laatste decennia gaat deze soort erg achteruit. De waargenomen
populaties zijn vaak klein van omvang. Tijdens het Atlasproject is het in 13,6% van de km-hokken
waargenomen, maar er staan nauwelijks stippen ten noorden van het Wilhelminakanaal. In het
huidige onderzoeksgebied is het indertijd helemaal niet waargenomen.
De waarnemingen die wij doen zijn weliswaar van twee km-hokken, maar ze grenzen wel aan elkaar.
Het is in de Mortelen bij de Zwartvoorten in een vrij open gemengd loof-/naaldbos, met Lariksen. De
ene populatie is van geringe omvang, maar de tweede beslaat enkele vierkante meters.
Begeleidende soorten zijn Fraai haarmos (Polytrichum formosum) en Gewoon gaffeltandmos (D.
scoparium).

Encalypta streptocarpa (Groot klokhoedje)
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘zz’, in 1 km-hok
Groot klokhoedje is algemeen is Zuid-Limburg en in de kalkrijke duinen, verder duikt het verspreid in
het land op; het zijn dan doorgaans plaatsen waar kalkrijk materiaal is aangevoerd. Dat is bij deze
waarneming ook het geval. Het groeit op landgoed Velder, bij een materialenopslagplaats. Dit soort
‘rommelige’ plaatsen is voor mossen vaak interessant omdat er niet wekelijks geveegd of geschoffeld
wordt. Er staat een gebouw met eternieten golfplaten, een oude plantenkas en er liggen allerlei
stenen opgeslagen. Die stenen lijken er al een poos te liggen en daarop groeit Groot klokhoedje.

Fissidens adianthoides (Groot vedermos)
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 4 km-hokken
Groot vedermos groeit meestal op plaatsen die permanent vochtig zijn en komt vooral voor langs de
kust en in laagveengebieden (NDFF, 2019). In onze omgeving is het een zeldzame soort en hoewel
het als kwetsbaar op de Rode Lijst staat, lijkt het in het Groene Woud niet achteruit te gaan. Tijdens
de Atlasperiode is het hier in twee km-hokken gevonden en wij noteren het nu vier keer. Twee
waarnemingen zijn van landgoed Velder uit twee verschillende km-hokken. Eenmaal op beton bij de
restanten van een brug over de brede afwateringssloot nabij het evenemententerrein, waar het in
een mooie grote populatie staat. De tweede vondst op het landgoed is oostelijker in een halfbeschaduwde greppel langs een hoofdpad. Het is een diepe greppel met rechte, lemige wanden en
de oostzijde van de greppel is prachtig begroeid met vooral Gezoomd- en Kleivedermos (F. bryoides
en F. taxifolius), de twee algemene soorten in onze omgeving. Er staat ook een matje met forsere
planten tussen en dat blijkt bij microscopische controle Groot vedermos te zijn. Tussen de
vedermossen groeit hier en daar Gewoon viltsterrenmos (Rhizomnium punctatum). De andere
waarnemingen zijn gedaan aan de andere kant van de A2 in de Scheeken. Beide van ruderale
plaatsen. Bij Vleeschbroek zien we verscholen tussen de bomen een schuurtje staan en daar liggen
ook enkele eternieten platen op de grond. Daarop vinden we tussen de verschillende steensoorten
ook Groot vedermos. De andere plaats is een terrein van de boomkwekerij dat al een poos braak ligt.
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Het is nogal vochtig en ligt gedeeltelijk in de schaduw van het aanliggende bos. Hier groeit het tussen
algemene pioniers van lemige bodem, maar ook zeldzamere soorten waaronder Gerand blaasjesmos
(Sphaerocarpos texanus), Gewoon- en Hol moerasvorkje (Riccardia chamedryfolia en R. incurvata),
en Dik landvorkje (Riccia beyrichiana) staan er.

Fissidens osmundoides (Varenvedermos)
Rode Lijstcategorie: Verdwenen (VN), ‘0’, in 2 km-hokken
Dit is wel de meest bijzondere soort die we tegenkomen. We ontdekken Varenvedermos tijdens het
onderzoek van de Grenswallen, waarbij we op verzoek van Natuurwerkgroep Liempde specifiek de
grenswallen rondom landgoed Velder op mossen onderzoeken (Van den Oetelaar, 2018). Dit mos is
een pionier die groeit op basenrijke plaatsen met geringe concurrentie van kruiden, zoals
greppelwanden en wielsporen (NDFF, 2019). Het is slechts van enkele plaatsen in Nederland bekend
en was voor het laatst gevonden in 1995 in de Achterhoek. Vóór 1950 is het rond Boxtel op enkele
plaatsen verzameld, ook in Velder, maar het is niet bekend of het dezelfde locatie is. Ten tijde van
het onderzoek van de grenswallen staan de sloten vrijwel droog, zodat we de wanden mooi kunnen
bekijken. Varenvedermos groeit tegen de wand op zo’n 25 cm van de bodem in de bijna twee meter
diepe sloot in een mooie populatie van ongeveer een dm². Andere soorten van deze sloot zijn onder
meer Gezoomd- en Kleivedermos (F. bryoides en F. taxifolius), plakkaatjes met levermossen
waaronder Smal-, en Gewoon watervorkje (Riccia canaliculata en R. fluitans), Klein- en Gewoon
landvorkje (Riccia sorocarpa en R. glauca) en Klein goudkorrelmos (Fossombronia pusilla).

Homalothecium lutescens (Smaragdmos)
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 2 km-hokken.
Smaragdmos is algemeen in de duinen en in Zuid-Limburg en is ook in het Rivierengebied niet echt
zeldzaam, maar op de zandgronden komt het nauwelijks voor. Tijdens het Atlasproject is het
eenmaal gevonden in een vochtig loofbos op een ‘ongebruikelijke standplaats, namelijk op de
horizontale tak van een Gewone vlier, dicht bij de grond’. Daarna hebben we het nog eenmaal
kunnen noteren en wel in het Weerterbos, waar het in een grote populatie op een betonnen
drinkwaterput groeide. Des te verrassender is het dus dat we het nu zelfs op twee verschillende
locaties vinden. De waarnemingen zijn weliswaar uit twee aangrenzende km-hokken, maar de
groeiplaatsen liggen toch wel zo’n 1.000 meter van elkaar verwijderd. De ene is van een vochtig
loofbos met veel Wilgen langs de Schelravenseweg, waar het op 1,5 meter hoogte op een dunne tak
van een Wilg groeit, dus enigszins te vergelijken met die van de Vlier uit het Atlasproject. Op dezelfde
Wilg op een dikke horizontale tak staat een grote populatie van Glad kringmos (Neckera
complanata). De tweede waarneming van Smaragdmos doen we aan de voet van een Populier langs
een pad dat grenst aan de Beerendonkloop.

Leucodon sciuroides (Eekhoorntjesmos)
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘zz’, in 3 km-hokken.
Eekhoorntjesmos groeit doorgaans op bomen en zoals de meeste epifyten neemt het aantal in onze
omgeving toe. Er zijn in ons land aanzienlijk meer waarnemingen van vóór 1990, dan van de periode
daarna, dus het neemt landelijk niet toe zoals bij veel epifyten het geval is. Maar als je de
verspreidingskaart bekijkt valt het op dat Zuidoost-Brabant tegen de stroom in vaart, want hier zijn
alleen recente waarnemingen. Maar ook bij ons blijft het een zeldzame verschijning. Tijdens het
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Atlasproject is het drie keer genoteerd, de eerste maal in 2001. Daarna hebben we het in het
Wijboschbroek op twee locaties gezien en vervolgens eenmaal in de Geelders en op de Maashorst.
Draagbomen zijn vaak Wilgen en Populieren, maar het is ook op een Gewone vogelkers en Zomereik
gevonden.
De drie waarnemingen van het huidige project doen we verspreid over het gebied. Soms zijn het
toevalstreffers, bij de Tregelaar bijvoorbeeld raapt een van de werkgroepleden een afgevallen tak
van een Zomereik op, waarop een kleine plakkaatje Eekhoorntjesmos prijkt. Op landgoed
Heerenbeek vinden we het op de stam een omgevallen Populier waar het in een mooie populatie van
zo’n 2 dm² te bewonderen is, met verder vooral heel veel Knikkersterretje (Syntrichia papillosa). De
derde vindplaats is een beetje vergelijkbaar, eveneens op een omgevallen Populier en de populatie is
zelfs nog iets groter.

Neckera crispa (Groot Kringmos)
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 1 km-hok.
Met slechts 28 stippen in de Verspreidingsatlas sinds 1990 behoort Groot Kringmos nog steeds tot de
zeldzame soorten, maar het aantal waarnemingen neemt wel toe. In Zuid-Limburg komt het voor op
kalkhellingen en er is ook een enkele waarneming van een bunker bekend, maar doorgaans gaat het
in ons land om vondsten die gedaan worden op bomen. Tijdens het Atlasproject hebben we het niet
gevonden, het komt voor de eerste keer op een soortenlijst van de Eindhovense werkgroep terecht
in 2007 tijdens het onderzoek in het Wijboschbroek, het groeit daar op een schuine stam van een
Schietwilg. Vervolgens vinden we het in 2014 op landgoed Baest op een Wilg en in 2017 in het Leudal
waar het op twee verschillende locaties groeit, beide keren op een Es.
De waarneming tijdens het lopende project is gedaan in de Scheeken in een oude
populierenaanplant met ondergroei van Hazelaar en Wilg. Het groeit hier op de stam van en Wilg in
een kleine populatie van enkele cm². Het bosje is redelijk open en het is voor mossen een bijzondere
locatie, we vinden er verder ook Glad kringmos (N. complanata), Gewoon Pelsmos (Porella
platyphylla), Dwergwratjesmos (Cololejeunea minutissima) en Smaragdmos (Homalothecium
lutescens), allemaal op Wilg.

Orthotrichum scanicum (Getande haarmuts)
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zz’, in 1 km-hok.
Getande haarmuts is in 1987 voor het eerst in Nederland waargenomen, in de Biesbosch. Af en toe
duikt dit mos op, maar deze epifytische soort blijft bij de zeldzame soorten horen. In de Atlas van
Eindhoven staan 6 stippen, de eerste is van 2000.
De huidige waarneming is de eerste van onze werkgroep sinds het Atlasproject. Het is niet
uitgesloten dat we dit mos wel eens over het hoofd zien; om te beginnen moet je in het juiste
jaargetijde zijn en verder is niet echt een opvallende soort. Je moet tussen de grote aantallen
Haarmutsen die er vaak groeien wel net die ene er uitpikken die wat afwijkt van de rest. De vondst
doen we in een vochtig bos met Wilg, Populier en Hazelaar langs de Schelravenseweg, een locatie
waar meer bijzondere soorten groeien die hierboven reeds besproken zijn (onder meer Smaragdmos,
Groot en Glad kringmos en Dwergwratjesmos). Getande haarmuts vinden we op een dunne
populierentak die op de grond ligt. Dus oorspronkelijk groeide het hoger in de boom op een plaats
waar we het nooit zouden hebben gevonden.
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Plagiomnium elatum (Geel boogsterrenmos)
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘zz’, in 1 km-hok.
Geel boogsterrenmos is in Nederland altijd zeldzaam geweest en het aantal waarnemingen door de
jaren heen blijft ongeveer gelijk. Als je de verspreidingskaart bekijkt valt het echter wel op dat
recente waarnemingen van andere locaties zijn dan de oude; het lijkt er op dat de soort zich
doorgaans niet lang op dezelfde plaats handhaaft. Het komt voor op kalk- of basenrijke plaatsen, in
Zuid-Limburg is het vooral bekend van kalkrijke brongebieden (NDFF, 2019). Tijdens de Atlasperiode
is het op zes locaties aangetroffen, de meeste in beekbegeleidende elzenbroekbossen. Wij vinden de
soort in een moerasbosje met Els, Hazelaar en Berk en helaas veel ondergroei van Braam. Op de
bodem groeit vooral veel Geplooid snavelmos (Eurynchium striatum) en hier en daar Gerimpeld
boogsterrenmos (Plagiomnium undulatum). Geel boogsterrenmos groeit er in een kleine populatie
tussen. Op een enkele plaats zien we ook Gewoon viltsterrenmos (Rhizomnium punctatum) en
Lippenmos (Chiloscyphus polyanthos).

Pterigynandrum filiforme (Stekeltjesmos)
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 2 km-hokken
Stekeltjesmos is een epifyt die voorkomt op stammen van o.a. Wilg, Populier, Zomereik en Beuk. In
Nederland is het voor het eerst gevonden in 1981 in de Flevopolder. Kort daarna wordt het snel nog
een aantal keer aangetroffen in die omgeving en verder onder meer in de Biesbosch. Inmiddels laat
de Verspreidingsatlas zien dat er waarnemingen zijn uit 29 atlasblokken en de meest daarvan zijn
gedaan in het oostelijk deel van Noord-Brabant. De eerste vondst tijdens het Atlasproject dateert van
1989, daarna volgen er tot het einde van het project in 2005 nog vier, allemaal gedaan ten zuiden
van het Wilhelminakanaal. Na de Atlasperiode vinden we het in 2007 in het Wijboschbroek op een
schuinstaande Wilg, in 2012 in het Wilhelminapark in Boxtel tijdens het project Venrode waar het op
de tak van een Gewone vogelkers groeit. In 2014 vinden we het op landgoed Baest op de stam van
een Zomereik. Tijdens het huidige onderzoek noteren we het zelfs in twee km-hokken, zo’n vijf
kilometer van elkaar verwijderd. De eerste is een bosje langs de Liempdsedijk op landgoed
Heerenbeek. Het groeit er in slechts enkele takjes op de stam van een Wilg, in hetzelfde bosje waar
op een Hazelaar Ruig boomvorkje (Metzgeria temperata) zich gevestigd heeft. De tweede
waarneming doen we aan de andere kant van de A2 in de Scheeken in een bosje langs de Rooijesteeg
en zeker wat betreft omvang van de populatie is deze vondst een stuk spectaculairder: het is een
plakkaat van zo’n 15 cm lengte, dat een horizontale tak van een Hazelaar aaneengesloten bedekt.

Scopelophila cataractae (Ongezoomd ertsmos)
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 1 km-hok.
Ongezoomd ertsmos is een soort waar we eigenlijk niet zo blij mee zijn, omdat het voorkomt op
plaatsen waar de bodem ernstig is verontreinigd met zware metalen. In de jaren ’50 – ’60 van de
vorige eeuw werden fiets- en wandelpaden, parkeerplaatsen etc. verhard met de slakken van de
zinkfabriek. Omdat er nauwelijks iets op groeide werd dit als ideaal verhardingsmateriaal
beschouwd. Een van de weinige soorten die hierop konden overleven is Ongezoomd ertsmos. Door
de geringe concurrentie vormde het grote aaneengesloten plakkaten. Inmiddels zijn vrijwel alle
sintelpaden afgegraven en vind je dit mos nauwelijks nog. In de Atlas van Eindhoven staan vier
stippen in het huidige onderzoeksgebied, we hebben het indertijd op meerder paden van landgoed
Heerenbeek gevonden. De enige plaats waar het nu nog groeit is het toegangspad vanaf de
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parkeerplaats aan de Liempdsedijk, daar liggen nog wat restanten van de oude sintelverharding en is
het mos nog op een enkele plaats in kleine hoeveelheid aanwezig. In de nabijheid mooie begroeiing
met onder meer Gewoon parelmos (Weissia controversa var. controversa) en Smaragdsteeltjes
(Barbula’s).

Sphagnum subnitens (Glanzend veenmos)
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 1 km-hok.
Glanzend veenmos staat sinds 2012 op de Rode Lijst. Het komt verspreid over het land voor, in de
laagveengebieden is het redelijk algemeen, maar verder is het overal zeldzaam (NDFF, 2019). Tijdens
het Atlasproject is het in 12 km-hokken genoteerd. Sindsdien hebben we het een eenmaal
waargenomen in het Weerterbos in een zandig-lemige greppel, verder op twee locaties op de
Meinweg in moerasbosjes en in de Reuselse Moeren op afgegraven akkers. De enige waarneming
tijdens het huidige project doen we in de Mortelen in de buurt van de Oude Grintweg bij
Zwartvoorten. Daar ligt een mooi broekbos dat door de droogte goed bereikbaar is. In tegenstelling
tot veel bossen in de omgeving is er geen ondergroei van bramen en brandnetels. Het is een
Elzenbroekbos met daartussen Boswilg.
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8 SOORTENLIJST TOTAAL
Hieronder volgt een soortenlijst met daarachter het aantal km-hokken waarin de soort is
waargenomen.
Voor de betekenis van de codes voor de Rode Lijst en zeldzaamheid zie de tabel aan het begin van
hoofdstuk 7.
In de kolom ‘2014-2018’ staat het aantal km-hokken genoemd dat de soort tijdens het huidige
project is waargenomen en in de kolom ‘vóór 2005’ van die tijdens het Atlasproject. Soorten die
tijdens het huidige onderzoek niet meer zijn teruggevonden, zijn geel gemarkeerd.
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20142018

vóór
2005

Aloina aloides var. ambigua

1

1

z

Gewoon aloemos

Amblystegium serpens

31

30

aaa

Gewoon pluisdraadmos

Amblystegium varium

22

13

a

Oeverpluisdraadmos

Aneura pinguis

8

1

a

Echt vetmos

Anthoceros agrestis

3

3

zz

Gewoon hauwmos

Anthoceros punctatus

1

zzz

Zwart hauwmos

Archidium alternifolium

3

1

z

Oermos

Atrichum tenellum

12

14

a

Klein rimpelmos

Atrichum undulatum

31

30

aa

Groot rimpelmos

Aulacomnium androgynum

23

25

aa

Gewoon knopjesmos

Barbula convoluta

30

25

aaa

Gewoon smaragdsteeltje

Barbula convoluta var. sardoa

9

Barbula unguiculata

30

23

Blasia pusilla

10

3

Brachythecium albicans

25

Wetenschappelijke naam

Brachythecium mildeanum

RL

KW

voorkomen Nederlandse naam

Gewoon smaragdsteeltje
aaa

Kleismaragdsteeltje

z

Flesjesmos

14

aaa

Bleek dikkopmos

2

a

Moerasdikkopmos

KW

Brachythecium populeum

1

2

z

Penseeldikkopmos

Brachythecium rutabulum

31

31

aaa

Gewoon dikkopmos

Brachythecium salebrosum

19

18

aa

Glad dikkopmos

Brachythecium velutinum

10

22

a

Fluweelmos

Bryoerythrophyllum recurvirostre

6

4

a

Oranjesteeltje

Bryum argenteum

30

30

aaa

Zilvermos

Bryum barnesii

29

22

aaa

Geelkorrelknikmos

Bryum bornholmense

16

zz

Aardappelknikmos

Bryum caespiticium

3

7

z

Zodeknikmos

Bryum capillare

31

26

aaa

Gedraaid knikmos

Bryum dichotomum

30

26

aaa

Grofkorrelknikmos

Bryum gemmiferum

5

5

a

Fijnkorrelknikmos

Bryum intermedium

2

zz

Middelst knikmos

Bryum klinggraeffii

12

z

Scharlakenknolknikmos

Bryum knowltonii

1

zz

Roodmondknikmos

Bryum microerythrocarpum

27

z

Roestknolknikmos

Bryum pallens

12

a

Rood knikmos

Bryum pallescens

1

zz

Zwanenhalsknikmos

Bryum pseudotriquetrum

11

2

a

Veenknikmos

Bryum radiculosum

3

1

a

Muurknikmos
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Wetenschappelijke naam

20142018

Bryum rubens (s.l.)

vóór
2005

RL

26

voorkomen. Nederlandse naam
a

Roodknolknikmos

aa

Braamknikmos

Bryum rubens (s.s.)

30

Bryum ruderale

4

2

a

Purperknolknikmos

Bryum tenuisetum

12

1

a

Oranjeknolknikmos

Bryum violaceum

1

2

zz

Violetknolknikmos

Calliergon cordifolium

20

7

a

Hartbladig puntmos

Calliergonella cuspidata

31

27

aaa

Gewoon puntmos

Calypogeia arguta

12

1

z

Scheef buidelmos

Calypogeia fissa

21

14

a

Moerasbuidelmos

Calypogeia integristipula

2

2

zz

Langbladig buidelmos

Calypogeia muelleriana

18

14

a

Gaaf buidelmos

Campylopus flexuosus

19

2

aa

Boskronkelsteeltje

Campylopus introflexus

26

20

aaa

Grijs kronkelsteeltje

Campylopus pyriformis

21

18

aa

Breekblaadje

Cephalozia bicuspidata

9

8

a

Gewoon maanmos

z

Glanzend maanmos

a

Gewoon draadmos

zz

Grof draadmos

Cephalozia connivens

1

KW

Cephaloziella divaricata

4

Cephaloziella hampeana

2

Ceratodon purpureus

31

30

aaa

Gewoon purpersteeltje

Chiloscyphus polyanthos

16

12

a

Lippenmos

Cirriphyllum piliferum

8

a

Haarspitsmos

zzz

Dicht stompmos

a

Boompjesmos

zz

Dwergwratjesmos

zz

Kegelmos

a

Gewoon diknerfmos

aa
z
aa
zz

Vliermos
Kroppluisjesmos
Gewoon pluisjesmos
Leemgreppelmos

Cladopodiella francisci

1

1

BE

Climacium dendroides

6

Cololejeunea minutissima

14

Conocephalum conicum

7

Cratoneuron filicinum

5

Cryphaea heteromalla
Dicranella cerviculata
Dicranella heteromalla
Dicranella rufescens

29
31
4

10
3
30
1

Dicranella schreberiana

17

17

a

Hakig greppelmos

Dicranella staphylina

30

30

aa

Knolletjesgreppelmos

Dicranella varia

17

14

aa

Kleigreppelmos

Dicranoweisia cirrata

29

31

aaa

Gewoon sikkelsterretje

Dicranum montanum

24

20

a

Bossig gaffeltandmos

Dicranum polysetum

2

z

Gerimpeld gaffeltandmos
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20142018

vóór
2005

Dicranum scoparium

27

23

aa

Gewoon gaffeltandmos

Dicranum tauricum

12

14

a

Bros gaffeltandmos

Didymodon fallax

19

4

a

Kleidubbeltandmos

Didymodon luridus

13

1

a

Breed dubbeltandmos

Didymodon rigidulus

18

5

a

Broeddubbeltandmos

Didymodon sinuosus

1

z

Bros dubbeltandmos

Didymodon tophaceus

7

7

a

Stomp dubbeltandmos

Didymodon vinealis

16

1

a

Muurdubbeltandmos

Diplophyllum albicans

5

3

z

Nerflevermos

Ditrichum cylindricum

28

24

a

Hakig smaltandmos

1

zz

Gebogen smaltandmos

Wetenschappelijke naam

Ditrichum heteromallum

RL

KW

voorkomen Nederlandse naam

Ditrichum pusillum

3

1

zz

Klein smaltandmos

Drepanocladus aduncus s.l.

19

7

aa

Moerassikkelmos

Drepanocladus aduncus s.s.

2

Moerassikkelmos

Drepanocladus kneiffii

2

Krom zompmos

Drepanocladus minus

1

Moeraspluisdraadmos

Encalypta streptocarpa
Ephemerum serratum var.
minutissimus

1

Ephemerum serratum var. serratum

2

Eurhynchium striatum

31

25

Fissidens adianthoides

4

2

Fissidens bryoides

28

18

Fissidens dubius var. mucronatus

zz

Groot klokhoedje

zz

Ongenerfd eendagsmos

zz

Ongenerfd eendagsmos

aa

Geplooid snavelmos

z

Groot vedermos

a

Gezoomd vedermos

1

zz

Kalkvedermos

Fissidens gracilifolius

1

zz

Steenvedermos

Fissidens gymnandrus

1

zz

Vloedvedermos

Fissidens osmundoides

1

0

Varenvedermos

Fissidens taxifolius

20

17

aa

Kleivedermos

Fossombronia foveolata

2

3

z

Grof goudkorrelmos

Fossombronia incurva

2

zz

Kropgoudkorrelmos

Fossombronia pusilla

3

zzz

Fossombronia wondraczekii

3

2

zz

Klein goudkorrelmos
Gestekeld
goudkorrelmos

Frullania dilatata

30

15

aa

Helmroestmos

Funaria hygrometrica

30

30

aaa

Gewoon krulmos

Grimmia pulvinata

31

29

aaa

Gewoon muisjesmos

Gymnocolea inflata

1

z

Broedkelkje

Gyroweisia tenuis

2

zz

Voegenmos
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20142018

vóór
2005

Herzogiella seligeri

18

9

a

Geklauwd pronkmos

Homalia trichomanoides

7

1

z

Spatelmos

Homalothecium lutescens

2

z

Smaragdmos

Homalothecium sericeum

23

8

aa

Gewoon zijdemos

Hygrohypnum luridum

4

1

z

Gewoon spatwatermos

Hylocomium splendens

3

a

Glanzend etagemos

Hypnum andoi

19

6

a

Bosklauwtjesmos

Hypnum cupressiforme

31

31

aaa

Gesnaveld klauwtjesmos

Hypnum jutlandicum

22

16

aa

Heideklauwtjesmos

Isothecium alopecuroides

8

6

z

Recht palmpjesmos

Isothecium myosuroides

22

13

aa

Knikkend palmpjesmos

Jungermannia gracillima

10

4

a

Lichtrandmos

zzz

Rood oortjesmos

Wetenschappelijke naam

Jungermannia hyalina

RL

KW

1

BE

voorkomen Nederlandse naam

Kindbergia praelonga

31

30

aaa

Fijn laddermos

Lepidozia reptans

3

1

a

Neptunusmos

Leptobarbula berica

1

z

Steentjesmos

Leptobryum pyriforme

28

28

aa

Slankmos

Leptodictyum riparium

29

27

aa

Beekmos

Leskea polycarpa

18

3

a

Uiterwaardmos

Leucobryum glaucum

20

17

a

Kussentjesmos

Leucodon sciuroides

3

zz

Eekhoorntjesmos

Loeskeobryum brevirostre

1

zz

Grof etagemos

Lophocolea bidentata

28

20

aa

Gewoon kantmos

Lophocolea heterophylla

30

30

aaa

Gedrongen kantmos

Lophocolea semiteres

5

1

a

Gaaf kantmos

Lophozia bicrenata

1

1

zz

Cederhoutmos

Lunularia cruciata

2

a

Halvemaantjesmos

Marchantia polymorpha

31

aaa

Parapluutjesmos

Metzgeria fruticulosa

14

z

Blauw boomvorkje

Metzgeria furcata

30

15

aa

Bleek boomvorkje

Metzgeria temperata

2

1

zz

Ruig boomvorkje

Mnium hornum

31

29

aa

Gewoon sterrenmos

Nardia geoscyphus

1

1

BE

zz

Klein vleugelmos

Nardia scalaris

2

1

BE

zz

Echt vleugelmos

Neckera complanata

4

zz

Glad kringmos

Neckera crispa

1

zzz

Groot kringmos
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20142018

vóór
2005

Orthodontium lineare

20

13

aa

Geelsteeltje

Orthotrichum affine

31

31

aaa

Gewone haarmuts

Orthotrichum anomalum

26

13

aa

Gesteelde haarmuts

Orthotrichum diaphanum

31

31

aaa

Grijze haarmuts

Orthotrichum lyellii

30

20

aa

Broedhaarmuts

Orthotrichum obtusifolium

4

zz

Stompe haarmuts

Orthotrichum patens

7

zz

Ronde haarmuts

Orthotrichum pulchellum

23

6

aa

Gekroesde haarmuts

Orthotrichum pumilum

2

2

zz

Dwerghaarmuts

Orthotrichum scanicum

1

1

zz

Getande haarmuts

Orthotrichum speciosum

10

6

a

Ruige haarmuts

Orthotrichum stramineum

9

3

a

Bonte haarmuts

Orthotrichum striatum

20

11

aa

Gladde haarmuts

Orthotrichum tenellum

17

4

a

Slanke haarmuts

Oxyrrhynchium hians

30

26

aa

Kleisnavelmos

1

zz

Klein snavelmos

Wetenschappelijke naam

Oxyrrhynchium pumilum

RL

GE

voorkomen Nederlandse naam

Oxyrrhynchium speciosum

13

7

a

Moerassnavelmos

Pellia endiviifolia

22

7

a

Gekroesd plakkaatmos

Pellia epiphylla

27

24

aa

Gewoon plakkaatmos

1

z

Moerasplakkaatmos

Pellia neesiana
Phaeoceros carolinianus

3

2

z

Geel hauwmos

Phascum cuspidatum

1

3

aa

Gewoon knopmos

13

a

Beekstaartjesmos

Philonotis fontana
Philonotis fontana var. fontana

15

a

Beekstaartjesmos

Physcomitrella patens

5

zz

Slibmos

Physcomitrium pyriforme

29

aa

Gewoon knikkertjesmos

Plagiochila asplenioides

2

zz

Groot varentjesmos

Plagiomnium affine

28

aa

Rond boogsterrenmos

Plagiomnium elatum

1

zz

Geel boogsterrenmos

Plagiomnium ellipticum

2

6

z

Plagiomnium undulatum
Plagiothecium denticulatum var.
denticulatum
Plagiothecium denticulatum var.
undulatum

26

22

aa

Stomp boogsterrenmos
Gerimpeld
boogsterrenmos

27

27

aa

Glanzend platmos

5

16

a

Glanzend platmos

Plagiothecium laetum

31

29

aa

Krom platmos

Plagiothecium latebricola

12

17

z

Dwergplatmos

Plagiothecium nemorale

21

28

a

Groot platmos
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Wetenschappelijke naam

20142018

vóór
2005

Plagiothecium undulatum

5

3

a

Gerimpeld platmos

Platygyrium repens

16

5

z

Kwastjesmos

1

zz

Klein kortsteeltje

Pleuridium acuminatum

RL

voorkomen Nederlandse naam

Pleuridium subulatum

16

11

z

Groot kortsteeltje

Pleurozium schreberi

9

5

aa

Bronsmos

Pogonatum aloides

9

4

z

Gewone viltmuts

1

zz

Kleine viltmuts

z

Grote viltmuts

Pogonatum nanum
Pogonatum urnigerum

1

Pohlia annotina

7

8

a

Gewoon broedpeermos

Pohlia bulbifera

6

4

z

Bolletjespeermos

Pohlia camptotrachela

8

7

z

Korreltjespeermos

Pohlia flexuosa

4

4

zz

Draadjespeermos

Pohlia lescuriana

3

11

zz

Roodknolpeermos

Pohlia lutescens

2

zz

Geelknolpeermos

Pohlia melanodon

15

18

a

Kleipeermos

Pohlia nutans

22

23

aa

Gewoon peermos

Pohlia wahlenbergii

26

17

z

Bleek peermos

10

aa

Gewoon haarmos

Polytrichum commune
Polytrichum commune var. commune
Polytrichum commune var.
perigoniale

7

a

Gewoon haarmos

18

aa

Gewoon haarmos

Polytrichum formosum

31

20

aa

Fraai haarmos

2

aa

Zandhaarmos

aa

Zandhaarmos

Polytrichum juniperinum
Polytrichum juniperinum var.
juniperinum

17

Polytrichum longisetum

22

26

a

Gerand haarmos

Polytrichum piliferum

7

4

aa

Ruig haarmos

Porella platyphylla

6

zz

Gewoon pelsmos

Pseudephemerum nitidum

13

7

a

Vals kortsteeltje

Pseudocrossidium hornschuchianum

28

9

aa

Spits smaragdsteeltje

Pseudoscleropodium purum

25

19

aaa

Groot laddermos

Pseudotaxiphyllum elegans

26

14

aa

Gewoon pronkmos

Pterigynandrum filiforme

2

zzz

Stekeltjesmos

Pylaisia polyantha

21

2

z

Boommos

Radula complanata

30

13

aa

Gewoon schijfjesmos

Rhizomnium punctatum

15

14

a

Gewoon viltsterrenmos

Rhynchostegiella tenella

1

zz

Slank snavelmos

Rhynchostegium confertum

31

aaa

Boomsnavelmos
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Wetenschappelijke naam

20142018

vóór
2005

Rhynchostegium murale

6

6

a

Muursnavelmos

Rhynchostegium riparioides

1

1

a

Watervalmos

Rhytidiadelphus loreus

7

a

Riempjesmos

Rhytidiadelphus squarrosus

31

aaa

Gewoon haakmos

Rhytidiadelphus triquetrus

4

z

Pluimstaartmos

Riccardia chamedryfolia

11

a

Gewoon moerasvorkje

Riccardia incurvata

5

z

Hol moerasvorkje

Riccia beyrichiana

9

12

zz

Dik landvorkje

Riccia bifurca

6

9

zz

Gevoord landvorkje

Riccia canaliculata

7

1

zz

Smal watervorkje

Riccia cavernosa

2

1

z

Sponswatervorkje

Riccia fluitans

17

12

aa

Gewoon watervorkje

Riccia glauca

25

21

z

Gewoon landvorkje

Riccia huebeneriana

2

2

zz

Gedeeld watervorkje

Riccia sorocarpa

18

20

a

Klein landvorkje

Riccia subbifurca

5

4

zz

Violet landvorkje

Sanionia uncinata

2

z

Geplooid sikkelmos

Schistidium crassipilum

27

aa

Muurachterlichtmos

Scleropodium cespitans

1

zz

Vossenstaartmos

Scopelophila cataractae

1

GE

zzz

Ongezoomd ertsmos

Sphaerocarpos michelii

1

GE

zzz

Gestekeld blaasjesmos

Sphaerocarpos texanus

2

1

GE

zzz

Gerand blaasjesmos

1

KW

z

Kussentjesveenmos

Sphagnum compactum

RL

17
4

24
4

voorkomen Nederlandse naam

Sphagnum denticulatum

8

a

Geoord veenmos

Sphagnum fallax

2

a

Fraai veenmos

Sphagnum fimbriatum

10

6

a

Gewimperd veenmos

Sphagnum palustre

11

4

a

Gewoon veenmos

Sphagnum squarrosum

3

a

Haakveenmos

Sphagnum subnitens

1

KW

z

Glanzend veenmos

KW

z

Sliertmos

Straminergon stramineum

1

Syntrichia laevipila

14

2

a

Boomsterretje

Syntrichia latifolia

3

1

z

Riviersterretje

Syntrichia montana

9

1

a

Vioolsterretje

Syntrichia papillosa

31

11

aa

Knikkersterretje

Syntrichia ruralis var. arenicola

7

4

aa

Groot duinsterretje

Syntrichia ruralis var. calcicola

19

6

aa

Klein duinsterretje
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20142018

vóór
2005

Syntrichia virescens

5

2

a

Uitgerand zodesterretje

Tetraphis pellucida

21

21

a

Viertandmos

Thamnobryum alopecurum

4

z

Struikmos

Thuidium tamariscinum

23

aa

Gewoon thujamos

Tortula modica

1

z

Groot kleimos

Tortula muralis

30

31

aaa

Gewoon muursterretje

Tortula truncata

11

9

a

Gewoon kleimos

Ulota bruchii

31

29

aa

Knotskroesmos

Ulota crispa

30

20

aa

Trompetkroesmos

Ulota phyllantha

18

2

a

Broedkroesmos

1

a

Vensikkelmos

Wetenschappelijke naam

Warnstorfia fluitans

RL

10

voorkomen Nederlandse naam

Weissia brachycarpa

2

4

zz

Gewoon vliesjesmos

Weissia controversa var. controversa

7

6

zz

Gewoon parelmos

Zygodon conoideus

27

7

a

Staafjesiepenmos

Zygodon rupestris

2

2

zz

Parkiepenmos

Zygodon viridissimus var. viridis

7

1

a

Echt iepenmos

251

206

De mossen van het Groene Woud

31

67

9 LITERATUUR
Bekking, M. en M. Smulders, 2011. De Mossen van De Geelders. Inventarisatieproject
Mossenwerkgroep Eindhoven.
Bekking, M, 2016. De eerste vondst van gestekeld blaasjesmos (Sphaerocarpos michelii) in NoordBrabant. Buxbaumiella 105: 4-5
Bekking, M., 2012. De mossen van de Maashorst. Inventarisatieproject van de Mossenwerkgroep
KNNV, afdeling Eindhoven.

Dijk, J. van, W. Langenbroek & J. Kortselius. Over het onverwachte verschijnen van gestekeld
blaasjesmos (Sphaerocarpos michelii) op campings. Buxbaumiella 103: 32-38.
Gradstein, S.R. & H.M.H. van Melick, 1996. De Nederlandse levermossen en hauwmossen. KNNV
Uitgeverij, Utrecht.
Haaksma, D., 2008. De mosflora van de Kampina, Inventarisatieproject Mossenwerkgroep
Eindhoven.
Oetelaar, G. van den, 2018. Verborgen middeleeuwen in Het Groene Woud. Stichting
Natuurprojecten Liempde, Picture Publishers.
NDFF, 2019. www.verspreidingsatlas.nl
Melick, H.M.H. van, 2008. Atlas van de Mosflora van Eindhoven. Floristische inventarisatie van Blad-,
Lever- en Hauwmossen in Zuidoost-Brabant. KNNV, afdeling Eindhoven.
Siebel, H.N., H.J. During & H.M.H. van Melick, 2005. Veranderingen in de Standaardlijst van de
Nederlandse Blad-, Lever- en Hauwmossen. Buxbaumiella 73: 26-64.
Siebel, H.N. & H.J. During, 2006. Beknopte Mosflora van Nederland en België. KNNV Uitgeverij,
Utrecht.
Siebel, H.N., R.J. Bijlsma & D. Bal, 2006. Toelichting op de Rode Lijst Mossen. Directie Kennis,
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rapport DK nr. 2006/34.
Smulders, M., 2008. De Mossen van het Wijboschbroek. Inventarisatieproject Mossenwerkgroep
Eindhoven.
Smulders, M., 2009. De Mossen van het Weerterbos. Inventarisatieproject Mossenwerkgroep
Eindhoven.
Smulders, M., 2012. De mossen van de Meinweg. Inventarisatieproject Mossenwerkgroep van de
KNNV afdeling Eindhoven.
Touw, A. & W.V. Rubers, 1989. De Nederlandse Bladmossen. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

De mossen van het Groene Woud

68

