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1 INLEIDING 
 
Sinds 2014 is de gezamenlijke mossenwerkgroep van de afdelingen van KNNV- en IVN- Deventer gestart. 
In 2015 is besloten dat de werkgroep zich gaat bezighouden met de inventarisatie van het uurhok Deventer-Oost. Door de BLWG was dit uurhok 
aangewezen als een locatie waar de laatste 25 jaar nog te weinig op systematische wijze mossen zijn gedetermineerd (www.BLWG.nl). 
In figuur 1 is dit uurhok weergegeven. In 2015-2016 is kmhok 212-476 onderzocht (Zandwetering in Baarlerhoek) en in 2016-2017 was dit kmhok 210-475 
(Schalkhaar). Dit seizoen tussen oktober 2017 en april 2018 zijn twee kilometerhokken geïnventariseerd: 210-478 en 211-478. Landgoed Frieswijk maakt een 
belangrijk deel uit van het onderzochte gebied. 
 
 

file:///C:/Users/Public/Documents/KNNV-afdeling%20Deventer/mossenwerkgroep/2015-%202016/(www.BLWG.nl)
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2 WERKWIJZE 
 
Tussen oktober 2017 en mei 2018 zijn de kilometerhokken bijna wekelijks tussen 9.30 uur en 11.00 uur bezocht door twee tot vijf personen.  Bij vorst of nat 
weer werd eerder verzameld materiaal thuis gedetermineerd. Na afloop van de wandeling werd een deel van het materiaal dezelfde ochtend gezamenlijk 
determineerd met behulp van een microscoop. Het overige materiaal werd verdeeld als er voldoende was en door leden van de werkgroep later 
gedetermineerd, afzonderlijk of met z’n tweeën. Bij de determinaties hebben we gebruik gemaakt van gidsen en digitale informatie.  Zie hiervoor hoofdstuk 
7: informatiebronnen. Van een deel van de mossoorten is materiaal in een herbarium bewaard. Bij blijvende twijfel is drie keer materiaal opgestuurd naar 
Rienk Jan Bijlsma en Jurgen Nieuwkoop. Zij konden aan de hand van het materiaal aangeven wat de soortnaam was. 

3 HET GEBIED 
Het onderzochte gebied bestaat uit de kilometerhokken 210-478 en 211-478 (zie figuur 1, het omkaderde gebied). Een aanzienlijk deel van deze 
kilometerhokken bestaat uit het landgoed Frieswijk.   
 

                         
                           
Figuur 1: Uurhok Deventer-Oost.    Het omkaderde gebied                                  Figuur 2: Kmhokken 210-478 (links) en 211-478 (rechts).                                                                                                                                                                         
bestaat uit de kmhokken 210-478 en 211-478                                                                                                                                                                                                                            
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Landgoed Frieswijk 
Landgoed Frieswijk (Vrieswijck) stamt uit de 14-de eeuw. Het was oorspronkelijk eigendom van de bisschop van Utrecht, die het in leen gaf. Er stond een 
havezathe, die nu is verdwenen, maar aan de vorm van de waterlopen in het oude gedeelte is nog de oude gracht herkenbaar. Het landgoed is tot 1950 in 
handen geweest van de familie van Middachten en sinds 1950 is het landgoed ondergebracht in de Stichting Landgoed Frieswijk. Deze stichting beheert het 
landgoed. Het gebied was in de middeleeuwen en tot na de reformatie een belangrijk bedevaartsoord. Er bevond zich een heilige Mariaboom. 
In de 19e eeuw werd het landgoed omgevormd in de Engelse landschapsstijl. Deze stijl is nu nog zichtbaar als parkachtige omgeving met bossen, weides, 
akkers en waterpartijen. Het landgoed is opengesteld voor wandelaars. Er is een aantal particuliere woningen in het gebied, waaronder een voormalig 
koetshuis, tuinmanswoning en jachtopzienershuis en enkele boerderijen. Een voormalig schoolgebouw is ook nog aanwezig in het landgoedgebied. 
Het laatste landhuis werd in 1936 afgebroken. Ook een houten jachthuis dat toebehoorde aan prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina is niet 
meer aanwezig op het landgoed. 
Landgoed Frieswijk (Vrieswijck) zelf is een landgoed met bos en waterlopen. Qua bostypen zijn aanwezig: droog naaldbos, wintereiken-beukenbos, berken-
zomereikenbos, elzen-essenbos. Daarnaast zijn er hooilanden, weilanden, akkerlanden, elzen- en essensingels aanwezig. 
Aan de oostzijde van de Frieswijkerweg bevindt zich het deel van Frieswijk dat het voormalig waterwingebied vormt. Hierin is ook droog naaldbos aanwezig. 
Verder is er jong loofbos aanwezig met veel eiken. Het gebied heeft een driehoekig slotenpatroon, vanwege de waterinlaat in het gebied. De taluds worden 
ecologisch beheerd door het waterschap. Er zijn verschillen in maaiveldhoogte in het gebied. Deze variëren van +5.30 m NAP tot + 6.50 m NAP. 
 

                               
Foto 1: hoog zandig talud in waterwingebied aan de kant van de Frieswijkerweg                              Foto 2: lage slootkant aan de zijde van de Koedijk in het waterwingebied 
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4 BIOTOPEN IN DE KMHOKKEN 210-478 EN 211-478 
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de mossen die voorkomen in dit gebied worden zoveel mogelijk verschillende biotopen onderzocht:  bos, 
zowel jong als ouder, steen/beton, oevers, poelen, kale bodem, grasland, houtsingels, taluds/greppels, zandpaden, bermen. 

4.1 Landgoed Frieswijk, inclusief voormalig waterwingebied 

4.1.1 Oevers en taluds van lemig zand langs sloten en poelen 
Onderdeel van Landgoed Frieswijk is een voormalig waterwingebied langs de Waterdijk. Tussen de Koeweg en de Waterdijk ligt een lange sloot door het 
gebied in de vorm van een driehoek. De taluds van die sloten waren soms zandig en met vrij open begroeiing met daartussen veel mossen. Op andere taluds 
groeiden vooral grassen. De slootwaterstand was zodanig dat de taluds bestonden uit een droog gedeelte en een vochtig gedeelte. Zie foto 1 en 2. 
Mossen die we daar aantroffen waren bijvoorbeeld Zandhaarmos, Gewoon moerasvorkje, Gekroesd plakkaatmos, Lichtrandmos, Moerassikkelmos, 
Oeverpluisdraadmos, Veenknikmos. In het oude landgoedgebied lagen de sloten vooral in het bosgebied en langs weilanden en houtwallen. 
 

          
Foto 3 (CvN) sloten in gebied en Koningsvaren        Foto 4 (MV): Perianthen en blad van Lichtrandmos                           Foto 5 (MV): Gekroesd plakkaatmos 
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4.1.2 Jong loofbos met eiken 
In het voormalig waterwingebied zijn bosgedeeltes te vinden met vooral jonge loofbomen, waaronder veel eiken die nog vrij dicht op elkaar geplant staan. 
De nog jonge eikenstammen en stammen van esdoorns waren flink bedekt met epifyten. Hier groeiden diverse mossoorten, waaronder Vliermos, 
Helmroestmos, Gekroesde haarmuts,  Broedhaarmuts, Gewoon schijfjesmos, Staafjesiepenmos, Bleek boomvorkje. 
 

                    
Foto 6 (MV): Jong eikenbos tussen Waterdijk en Koedijk        Foto 7 (MV): Onder de microscoop zie je de lang-                          Foto 8 (CvN): Helmroestmos  
                                                                                                                           werpige broedlichamen van Staafjesiepenmos 
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4.1.3 Naaldbos en gemengd bos 
 In de bossen was op sommige plaatsen dood liggend hout te vinden en een aantal houtstobben. Ook is de bosbodem onderzocht en bosranden/ padraden. 
Hier zijn mossoorten gevonden als: Fraai haarmos, Gewoon thujamos, Glanzend etagemos, Gesnaveld klauwtjesmos, Gewoon en Gedrongen kantmos, 
Boskronkelsteeltje, Breekblaadje, Viertandmos. 

4.1.4 Betonnen duikers en betonnen taluds 
Op deze ondergrond troffen we mossen aan als Zilvermos, Gedraaid knikmos, Grijze haarmuts, Gewoon achterlichtmos 

4.1.5 Oude beukenlanen, bermen, greppels, paden 
Op verschillende plaatsen zijn vrij diepe en steile greppels onderzocht. Hier troffen we onder andere Gaaf buidelmos en Moerasbuidelmos en Nerflevermos 
aan. Daarnaast werd onder de beuken en langs bermen aangetroffen: o.a. Gewoon pronkmos, Geelsteeltje, Gerimpeld boogsterrenmos, Breekblaadje, Krom 
platmos. 
 

           
Foto 9 (CvN): Beukenlaan bij de School van Frieswijk                                                                 Foto 10 (CvN): Greppel naast de laan                          Foto 11 (CvN): o.a. Moerasbuidelmos en Gewoon                                     
                                                                                                                                                                                                                                                           sterrenmos        
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4.1.6 Grondlaag op pompputten 
In het voormalig waterwingebied zijn zes pompputten aanwezig. Deze steken zo’n twee meter boven het maaiveld uit en zijn rondom voorzien van een laag 
aarde die vooral aan de bovenkant vrij dun is. Behalve grassen waren hier ook meer open plekken te vinden waarop een aantal (pionier)soorten werd 
aangetroffen zoals: Rond boogsterrenmos, Rood knikmos, Knikkersterretje, Braamknikmos, Klein rimpelmos, Gebogen smaltandmos. 
 

                     
Foto 12 (MV): pompputten in voorm. waterwingebied                  Foto 13 (JD): Rond boogsterrenmos                                           Foto 14 (CvN):  Rood Knikmos 
 

4.1.7 Graslanden 
In de wat natuurlijker graslandjes en graslandpaden in het parkdeel van het landgoed  troffen we o.a. Gewoon haakmos, Bleek dikkopmos,  Gewoon 
smaragdsteeltje.                                              
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4.2 Bos bij de Averlose houtweg. 
In de noordwesthoek van km-hok 210-478 is een oude brede beukenlaan met aan weerzijden greppels aanwezig. Ten oosten van die laan is een klein 
gedeelte van een rabattenbos met gemengd bos. De rabatten waren watervoerend en hadden steile wanden. Hierop troffen we Gaaf buidelmos aan en 
Heideklauwtjesmos. Dit mos is wat bleker en ‘blauwer’ dan Gesnaveld klauwtjesmos en het lijkt soms net of het lichtgevende puntjes heeft in een vrij 
donkere greppel (zie foto 16). Tussen de beuken op de bodem troffen we veel Kussentjesmos aan. Verder ook Grijs kronkelsteeltje en Gewoon pluisjesmos. 
 

                  
Foto 15 (MV): Kussentjesmos                                                       Foto 16 (MV): Heideklauwtjesmos                                     Foto 17 (MV): José breekt een stuk zwerfbeton los om niet te hoeven bukken. 

 
 

De Soestwetering met bruggen, betonnen taluds, grastaluds en waterplas 
Op de grens van beide kilometerhokken kruist een verhoogde weg over de N348 de Soestwetering door middel van bruggen. Hier is veel verticaal en hellend 
beton te vinden. Ook is er een plas met daar omheen wilgen en zijn er grastaluds te vinden. Op een bemost betonnen talud toffen we Eekhoorntjesmos aan, 
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een mossoort die als Kwetsbaar op de Rode Lijst staat. Andere soorten die we op beton aantroffen waren: Grofkorrelknikmos, Gedraaid knikmos, Grijze 
haarmuts, Muurachterlichtmos, Gewoon muisjesmos, Zilvermos, Gesteelde haarmuts, Gewoon pluisdraadmos. 
 

4.3 Afgegraven weilanden langs de Soestwetering als waterbergingsgebieden 
In kmhok 211-478 zijn deze graslanden te vinden. Ze zijn waarschijnlijk al enkele jaren geleden afgegraven want het zijn drassige weilanden met gedeeltelijk 
pitrusbegroeiing. Er is weinig kale grond, maar er zijn op veel plaatsen kwelvliezen te zien. Deze terreinen zijn maar één keer bezocht in juni en waren toen 
te drassig om te doorkruisen. De mosbedekking was gering, maar er zullen vast nog nieuwe soorten te vinden zijn. Langs de rand is bij het ene bezoek 
Gewoon knikkertjesmos aangetroffen met oude sporenkapsels en Oermos. 

4.4 Overige ecotopen 
Er zijn de nodige verspreid liggende boerenbedrijven in landgoed Frieswijk en het omliggende gebied. Deze zijn niet bezocht, omdat we geen eigenaren 
daarvan benaderd hebben om toegang te vragen.  
Er zijn enkele wegbermen in de beide km-hokken bekeken, maar lang niet alle bermen zijn systematisch onderzocht. Ook van laanbomen langs wegen zijn 
slechts hier en daar enkele stammen onderzocht. In het algemeen is er niet naar mossen gezocht in de akkers en weilanden van particuliere 
boerenbedrijven. Dit zal betekenen dat de lijst aangetroffen mossoorten beslist niet compleet is.  

5 DE MOSSOORTEN 
Door aandacht te besteden aan de relatie tussen het voorkomen van mossoorten, de plantengemeenschappen, de  (korst)mossengemeenschappen en de 
abiotiek van het gebied is getracht het inzicht te vergroten in de standplaatsfactoren die bepalen of een mos zich kan vestigen in een bepaald gebied. 
In de Beknopte Mosflora van Nederland en België (Siebel en During, 2011) wordt bij elke mossoort aangegeven in welke plantengemeenschap deze 
overwegend te vinden is. Door dit na te zoeken in de serie Vegetatie van Nederland, deel 2-5 (Schaminée, Stortelder et al, 1995-1999) en, samengevat, in de 
Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland (Schaminée et al, 2010), ontstaat meer inzicht in het voorkomen van bepaalde mossoorten in de 
verschillende deelgebieden van het kilometerhok.  
In 2018 is deel 6 verschenen in de serie Vegetatie van Nederland ( van Dort, van Gennip, Schrijvers-Gonlag). Hierin wordt een systematisch overzicht 
gepresenteerd van Mossen- en korstmossengemeenschappen van Nederland. Van mossoorten die kensoorten zijn voor deze gemeenschappen wordt dit 
aangegeven. 
Van de verschillende biotopen  in kilometerhok 210-478 en 211-478 worden de aangetroffen mossoorten weergegeven in tabellen. 
Van elke mossoort worden gegevens vermeld: 
 
1 De wetenschappelijke naam en de Nederlandse naam.  
2 Als het mos fertiel, met sporenkapsels,  wordt aangetroffen,  wordt dit aangegeven (f). Zonder sporenkapsels wordt de soort weergegeven als steriel (*). 
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3 Er wordt aangegeven of het mos algemeen voorkomt in Nederland of zeldzaam is. Deze informatie is afkomstig uit de online  Naamlijst van de   
      Nederlandse Mossen  https://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst/mossen. (Siebel, During & van Melick, 2005) en afgeleid uit het aantal  
      atlasblokken  waarin het mos gevonden is via www.verspreidingsatlas.nl . Voor de betekenis van aanduidingen voor zeldzaamheid zie bijlage 2. 
4 Ook wordt het aangegeven als de soort op de Rode Lijst Mossen staat (Siebel, Bijlsma & Sparrius, 2012). De statusindeling is volgens de toelichting op de    
      Rode Lijst Mossen. Zie bijlage 2 voor toelichting op de status codes. 
5 Om inzicht te krijgen in de plantengemeenschap(pen) waarin de mossoort vaak voorkomt wordt de code voor de planten- en mossengemeenschap     
    weergegeven zoals aangegeven in de Beknopte  mossengids (Siebel & During, 2011 ).  
6  Daarnaast wordt aangegeven of de mossoort een kensoort (K) is van een plantengemeenschap volgens de indeling die gehanteerd is in delen van de    
    Vegetatie van Nederland (Schaminée et al, 1995-1999)(van Dort et al, 2018). Een kensoort is een soort die in een bepaalde plantengemeenschap veel  
     vaker voorkomt dan in alle andere plantengemeenschappen en daarmee dus karakteristiek is voor die gemeenschap. 

5.1 De mossen van Landgoed Frieswijk, inclusief voormalig waterwingebied. 
 

5.1.1 Aangetroffen mossoorten in het landgoed voor zover aanwezig in de kmhokken:  210-478 en 211-478 
 

Wetenschappelijke 
naam 

ste
riel (*

) o
f fertiel (f) 

algem
een

 o
f zeld

zaam
 in

 
N

ed
erlan

d
 

R
o

d
e Lijst 

Biotoop in kmhok  
212-476 

De planten-
gemeenschappen 
en mossen- en 
korstmossengemee
nschappen (vanaf 
Klasse 47 tot Klasse 
62), waarin de soort 
meestal voorkomt. 
(Siebel en During 
(2011) en van Dort 
et. al, (2018)). 

Levenstrategie 
(Siebel en 
During, 2011), 
paragraaf 1.5 

Kensoort (K) in 
Planten- 
gemeenschap
pen:  
(Schaminée, 
Stortelder et 
al, 1995-1999) 
en mossen- en 
korstmosseng
emeenschapp
en (van Dort 
et al, 2018) 

Nederlandse naam 

Amblystegium serpens * aaa TNB Vochtig lemig zand 48B blijver (kruiper)  Gewoon pluisdraadmos 

Amblystegium varium var. 
humile 

* a TNB Oever van een poeltje 8B, 16A 44Aa Blijver (kruiper)  Oeverpluisdraadmos 

Archidium alternifolium * z TNB Op zandige bodem 
langs pad  

28Aa pendelnomade  Oermos 

https://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst/mossen
http://www.verspreidingsatlas.nl/
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Atrichum tenellum * a TNB Open zandige grond 28Aa, 51Ab kolonist  Klein rimpelmos 

Atrichum undulatum f aa TNB Open bodem bij 
bomen slootkanten 

   Groot rimpelmos 

Aulacomnium 
androgynum 

* aa TNB boomstobbe    Gewoon knopjesmos 

Barbula convoluta * aaa TNB zandpad    Gewoon smaragdsteeltje 

Brachythecium albicans * aaa TNB In grasland    Bleek dikkopmos 

Brachythecium rutabulum f aaa TNB Vochtig grasland 8B, 16A, 31, 38, 
39Aa, 43A, 48B 

blijver (kruiper)  Gewoon dikkopmos 

Bryum argenteum f aaa TNB Op beton    Zilvermos 

Bryum capillare f aaa TNB Op betonnen duiker    Gedraaid knikmos 

Bryum dichotomum * aaa TNB Kaal lemig zandtalud 
en betonnen talud 

50 kolonist  Grofkorrelknikmos 

Bryum pallens * a TNB Open plekjes zand 28Aa, 50 kolonist  Rood knikmos 

Bryum pseudotriquetrum * a TNB Vochtig tot nat lemig 
zand slootkant 

8B, 9Ba, 16A kolonist K (9Ba) Veenknikmos 

Bryum rubens * aa TNB Open plekjes met 
zandige grond 

50 efemere 
kolonist 

 Braamknikmos 

Calliergonella cuspidata * aaa TNB vochtige bodem 9, 15Aa, 16A blijver K (9) Gewoon puntmos 

Calypogeia fissa * a TNB Op steilwand diep 
greppel bij 
beukenlaan 

   Moerasbuidelmos 

Calypogeia muellerana * a TNB Steilwand 
rabattenbos en op 
zompig dood liggend 
hout 

   Gaaf buidelmos 

Campylopus flexuosus * aa TNB Bodem bij boomvoet    Boskronkelsteeltje 

Campylopus introflexus * aaa Exo
ot 

Kapvlaktes, open 
zand 

   Grijs kronkelsteeltje 

Campylopus pyriformis * aa TNB Bosbodem, bospaden    Breekblaadje 

Cephaloziella divaricata * a TNB Zandig beetje lemig 
talud bij sloot 

   Gewoon draadmos 
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Cephaloziella hampeana * zz TNB Vochtig zand naast 
pad 

   Grof draadmos 

Ceratodon purpureus f aaa TNB open kale bodem 14, 51A kolonist K (14) Gewoon purpersteeltje 

Cryphaea heteromalla * aa TNB Schors jong eikenbos    Vliermos 

Dicranella heteromalla f aa TNB Grond onder bomen    Gewoon pluisjesmos 

Dicranoweisia cirrata f aaa TNB Dode tak en vochtig 
schors 

   Gewoon sikkelsterretje 

Dicranum scoparium * aa TNB bosbodem    Gewoon gaffeltandmos 

Didymodon vinealis * a TNB Op bemoste duiker    Muurdubbeltandmos 

Diplophyllum albicans * z Kw Steilwand van lemig 
zand bij beukenlaan 

   Nerflevermos 

Ditrichum heteromallum * zz TNB Kaal lemig vochtig 
zand 

51A kolonist  Gebogen smaltandmos 

Drepanocladus aduncus * aa TNB Nat open grasland 8B blijver  Moerassikkelmos 

Eurhynchium striatum * aa TNB Vochtig/nat strooisel    Geplooid snavelmos 

Frullania dilatata * aa TNB Schors jong eikenbos    Helmroestmos 

Grimmia pulvinata f aaa TNB Beton duiker/talud    Gewoon muisjesmos 

Hylocomium splendens * a TNB Bosbodem aan 
bosrand 

   Glanzend etagemos 

Hypnum cupressiforme f aaa TNB overal    Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum cupressiforme 
(var. filiforme) 

*   Op de stam van een 
beuk 

   Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum jutlandicum * aa TNB Greppel beukenlaan, 
bodem kapvlakte 

   Heideklauwtjesmos 

Jungermannia gracillima f a TNB Vochtig zandig talud    Lichtrandmos 

Kindbergia praelongum * aaa TNB Op oude stobbe    Fijn laddermos 

Leskea polycarpa * a TNB Schors jong eikenbos    Uiterwaardmos 

Leucobryum glaucum * a TNB Bodem beukenlaan    Kussentjesmos 

Lophocolea bidentata * aa TNB Bodem open bos    Gewoon kantmos 

Lophocolea heterophylla * aaa TNB Dood liggend hout    Gedrongen kantmos 

Marchantia polymorpha f aaa TNB Vochtig open grasland 50B kolonist  Parapluutjesmos 

Metzgeria furcata * aa TNB Schors jong eikenbos    Bleek boomvorkje 
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Mnium hornum * aa TNB Bodem onder bomen    Gewoon sterrenmos 

Orthodontium lineare f aa Exo
ot 

stobbe    Geelsteeltje 

Orthotrichum affine f aaa TNB Stam jonge eiken    Gewone haarmuts 

Orthotrichum anomalum f aa TNB Betonnen duiker    Gesteelde haarmuts 

Orthotrichum diaphanum * aaa TNB Op beton en op hout    Grijze haarmuts 

Orthotrichum lyellii * aa TNB Op veldkei graniet! 
Ook op jonge eik 

   Broedhaarmuts 

Orthotrichum pulchellum f aa TNB Stam jonge eiken en 
wilg 

   Gekroesde haarmuts 

Pellia endiviifolia f a TNB Vochtig lemig zand 7Ab, 9Ba, 28Aa, 
50Ab 

broedpendelaar K (9Ba4) Gekroesd plakkaatmos 

Plagiomnium affine * aa TNB Vochtig kaal grasland 15, 43A Langlevende 
pendelaar 

 Rond boogsterrenmos 

Plagiomnium undulatum * aa TNB Open bosbodem    Gerimpeld 
boogsterrenmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. 
denticulatum 

* a TNB Op bosbodem in 
naaldbos 

   Glanzend platmos 

Plagiothecium laetum * aa TNB Op boomvoet    Krom platmos 

Pohlia annotina * a TNB Zandig zalud    Gewoon broedpeermos 

Polytrichum commune f aa TNB zandig talud    Gewoon haarmos 

Polytrichum formosum f aa TNB Bodem naaldbos    Fraai haarmos 

Polytrichum juniperum 
var. Juniperum 

* aa TNB vrij open begroeiing 
op lemig zand 

14, 20 blijver  Echt zandhaarmos 

Pseudephemerum 
nitidum 

f a TNB Vochtig lemig zand 50B pendelannuel  Vals kortsteeltje 

Pseudocrossidium 
hornschuchianum 

* aa TNB Zandig talud    Spits smaragdsteeltje 

Pseudoscleropodium 
purum 

* aaa TNB Vochtig grasland 14, 15, 16, 19Ab, 
20, 41Aa 

blijver  Groot laddermos 

Pseudotaxiphyllum * aa TNB Grond van steil talud    Gewoon pronkmos 
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elegans bij beukenlaan 

Radula complanata * aa TNB Op stam van jonge 
eiken 

   Gewoon schijfjesmos 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

* aaa TNB Vochtig grasland 14, 16, 19 blijver K (16) Gewoon haakmos 

Riccardia chamaedryfolia * a TNB Tussen Pellia 
endiviifolia onderaan 
talud bij sloot 

9Ba, 28A kolonist K (9Ba) Gewoon moerasvorkje 

Schistidium crassipilum f aa TNB Zonnige betonnen 
duiker 

   Muurachterlichtmos 

Syntrichia laevipila * a TNB Schors jonge eiken    Boomsterretje 

Syntrichia papillosa * aa TNB Schors jonge eiken    Knikkersterretje 

Syntrichia ruralis var. 
arenicola 

* aa TNB Op betonnen duiker?    Groot duinsterretje 

Tetraphis pellucida * a TNB Op zompig liggen 
dood hout 

   Viertandmos 

Tortula muralis f aaa TNB Op betonnen talud    Gewoon muursterretje 

Thuidium tamariscinum * aa TNB Bosbodem bosrand    Gewoon thujamos 

Ulota bruchii f aa TNB Stam van jonge eiken    Knotskroesmos 

Ulota crispa f aa TNB Schors jonge eiken    Trompetkroesmos 

Ulota phyllantha * a TNB Schors jong eikenbos    Broedkroesmos 

Zygodon conoideus * a TNB Stam van jonge eik    Staafjesiepenmos 

 
 

5.1.2 Conclusies ten aanzien van Landgoed Frieswijk 
Er zijn 81 verschillende soorten gevonden. Het zijn bijna allemaal vrij algemene tot zeer algemene soorten. Er zijn twee vrij zeldzame mossoorten 
aangetroffen: Oermos en Nerflevermos. Deze laatste soort staat op de Rode Lijst als Kwetsbaar. Daarnaast is nog een zeldzaam mos gevonden: Gebogen 
smaltandmos. Hoewel zeldzaam heeft het de status Thans Niet Bedreigd. 
Nerflevermos is aangetroffen in een diepe greppel langs een oude Beukenlaan. 
De meeste mossoorten zijn aangetroffen in het voormalig waterwingebied. Op een aantal plaatsen is daar een een jong eikenbos aanwezig dat vrij 
luchtvochtig is door de brede sloten die in dat gebied lopen. Op de stammen ervan is een rijke epifytenpopulatie ontstaan. Er is een grote oppervlakte met 
taluds van enigszins lemig zand waar vaatplanten van voedselarme omstandigheden worden aangetroffen. Door de open plekken in de vegetatie is er ook 
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mosbedekking ontstaan. Door de afwisseling van gras- en zandpaden, stukken bos, dood hout, droge en natte plekken is er een flinke variatie 
groeiomstandigheden voor vaatplanten en mossen. Het oude landgoedgedeelte is landschappelijk aantrekkelijk met bos, waterpartijen en wandelpaden, 
maar er zijn daar alleen algemeen tot zeer algemeen voorkomende mossoorten aangetroffen.  
Tijdens de inventarisatie is op een aantal plaatsen in het jonge eikenbos de invasieve exoot Reuzenbereklauw aangetroffen. Bestrijding hiervan is nodig om 
dat deze soort woekert en grote invoed heeft op de onderbegroeiing in het bos. Het zaad van deze plant is ongeveer 7 jaar kiemkrachtig. 
In het oude parkgedeelte is een andere invasieve exoot aangetroffen: Japanse duizendknoop. In dit stadium is mechanische bestrijding belangrijk. 
 

5.1.3 Aangetroffen mossoorten in de twee kilometerhokken 
In kmhok 210-478 zijn 70 mossoorten aangetroffen. Deze zijn in een tabel te vinden in Bijlage 2. 
In kmhok 211-478 zijn 68 mossoorten aangetroffen. Deze zijn in een tabel te vinden in Bijlage 3. 
 

5.1.4 Wat zeggen de gevonden mossen over het gebied?  
 
In 2017 is deel 6 verschenen uit de serie: De Vegetatie van Nederland (Van Dort, van Gennip, Schrijvers-Gonlag, 2018). In dit deel worden de mossen- en 
korstmossengemeenschappen behandeld. Deze gemeenschappen kenmerken zich door het grotendeels of geheel ontbreken van vaatplanten. 
Het is interessant om te kijken of de mossoorten die we vonden ook zijn te beschouwen als kensoorten van een mossen- en kostmossengemeenschap. In de 
mossentabellen is dit aangegeven door middel van de code die is toegekend in de Vegetatie van Nederland, deel 6. De mossen- en 
korstmossengemeenschappen zijn op dezelfde manier ingedeeld als de vaatplantengemeenschappen in Klasse, Orde, Verbond en Associatie. De klassen zijn 
genummerd van 47 tot en met 62. 
Kensoorten zijn plantensoorten, waaronder mossen, die in één bepaalde gemeenschap veel meer voorkomen dan in alle andere gemeenschappen (zie ook 
Siebel & During, 2011, blz 31). 
Een kensoort op associatieniveau is automatisch kensoort op de hogere niveaus. De kensoorten op associatieniveau zijn “kieskeuriger” wat groeiplaats 
betreft dan de kensoorten op klasseniveau.  
Dit seizoen hebben we in de twee kilometerhokken kensoorten aangetroffen van een aantal verschillende mossen- en korstmossengemeenschappen. 
De code die is toegekend aan de kensoort in Van Dort, et al (2017) zijn weergegeven in de complete mossentabel van Bijlage 1. 
 
Er zijn in kmhok 210-478 en 211-478 soorten aangetroffen uit klasse 49: de Klasse van Stippelkorsten en Achterlichtmossen. Het zijn gemeenschappen die 
groeien op basenrijk geëxponeerd gesteente. Verweerd beton valt daaronder. Gewoon muursterretje is de meest breed voorkomende aangetroffen 
kensoort (op klasseniveau) en op associatieniveau zijn Gewoon muisjesmos, Gesteelde haarmuts en Muurachterlichtmos de kensoorten die zijn 
aangetroffen (allemaal van 49Aa1). 
Er zijn ook soorten aangetroffen uit klasse 53: de Klasse van Haarmutsen en Vingermossen (Vingermossen zijn korstmossen). Het zijn gemeenschappen die 
je aantreft op boomstammen, vooral op schors van geëutrofiëerde laanbomen of voedselrijke schors in open bossen. Breed voorkomende kensoorten, op 
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klasseniveau dus, die zijn aangetroffen: Gewone haarmuts, Knotskroesmos, Gekroesde haarmuts en Broedhaarmuts. De meest specialistische kensoorten 
(op associatieniveau, 53Aa1), die we hebben gevonden zijn:  Knikkersterretje, Boomsterretje, Gewoon schijfjesmos, Bleek boomvorkje, Eekhoorntjesmos, 
Staafjesiepenmos.  
Verder zijn de volgende soorten aangetroffen uit klasse 57: de Klasse van Vertakt bekermos en Neptunusmos. Zij groeien op basenarme schors en dood 
hout. 
Aangetroffen kensoorten op Klasseniveau zijn: Gewoon sikkelsterretje, Gedrongen kantmos, Geelsteeltje. Op Orde-niveau: Boskronkelsteeltje en op 
Associatieniveau: Gewoon knopjesmos (57Bb1), Viertandmos( 57Bb2). 
Er zijn mossoorten aangetroffen uit klasse 59: de Klasse van Purpersteeltje en Ruig haarmos. Het zijn pionierbegroeiingen op basenarme geëxponeerde 
minerale bodem, dus bijvoorbeeld schrale droge zandgrond. Op klasseniveau hebben we de volgende kensoorten aangetroffen: Gewoon purpersteeltje, 
Grijs kronkelsteeltje, Breekblaadje, Gewoon draadmos. Op het niveau van associaties zijn alleen korstmossen als kensoort beschreven, geen mossen. 
Tot slot zijn er redelijk veel mossoorten aangetroffen uit klasse 60: de Pluisjesmosklasse. Dit zijn pionierbegroeiingen op basenarme beschutte minerale 
bodem. Een beeld dat je daarbij kunt hebben zijn de mosdekens die je aantreft op strooiselvrije glooiingen en steilkanten en boomvoeten in bossen. Op 
klasseniveau zagen we: Gewoon pluisjesmos, Nerflevermos, Gebogen smaltandmos. Binnen deze klasse zijn het Pluisjesmosverbond (60Aa) en het 
Viltmutsverbond (60Ab) onderscheiden. Die laatste is te vinden op plaatsen waar wat meer licht is vergeleken met gemeenschappen uit het 
pluisjesmosverbond. Op dit verbondsniveau troffen we aan: Gewoon pronkmos (60Aa) en Klein rimpelmos (60Ab). Op associatieniveau vonden we Gaaf 
buidelmos (60Aa2) en Lichtrandmos (60Ab1). 
Dit seizoen zijn ook mossen aangetroffen uit Klasse 61: de Smaragdsteeltjesklasse. Dit zijn pionierbegroeiingen op basenhoudende minerale bodem of 
veen. Naamgevende kensoort van de Associatie van Gewoon knikkertjesmos (61Ba2) troffen we aan in een afgegraven weiland langs de Soestwetering. Bij 
nader onderzoek volgend seizoen zullen daar vast nog meer soorten uit die klasse worden aangetroffen. De bodem is basenhoudend, want sterk lemig en er 
waren kwelvliesjes zichtbaar. In het voormalig waterwingebied zijn een aantal kensoorten uit klasse 61 aangetroffen. Op Klasse niveau zijn dit: Zilvermos 
(61), Roodknolknikmos (61), Grofkorrelknikmos (61), Parapluutjesmos (61). Aangetroffen kensoorten op associatieniveau zijn: Gewoon smaragdsteeltje 
(61Aa1, Smaragdsteeltjes-associatie). 
 
Als je de mossen zo gegroepeerd bij elkaar ziet staan dan roept dat direct beelden op van plaatsen waar in de afgelopen winter is gezocht naar mossoorten. 
Door je te verdiepen in de mossengemeenschappen leer je beter het landschap te lezen en weet je ook beter welke mossen je op bepaalde plaatsen zou 
kunnen aantreffen. Bovendien zie je scherper welke mossen je mogelijk gemist hebt.  Zo missen we nog de kenssoort Bossig gaffeltandmos (57) en 
Neptunusmos (57Bb2). Ook hadden we misschien Ruig haarmos kunnen tegenkomen (59) of Gewone viltmuts (60Ab2) en Grote viltmuts (60Ab3). 
 
Sommige mossoorten zijn ook eerder al aangewezen als kensoorten binnen gemeenschappen van vaatplanten en mossen. In deze gemeenschappen 
overheersen de vaatplanten. Alle informatie daarover is te vinden in de vijf delen van de Vegetatie van Nederland (Schaminée, Stortelder et al, 1995-1999) 
en de samenvatting hiervan in de Veldgids Plantengemeenschappen (Schaminée et al, 2010). 
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6 VRIJ ZELDZAME SOORTEN EN LEUKE VONDSTEN 
Er zijn 5 mossoorten gevonden die vrij zeldzaam (z) of zeldzaam (zz) zijn in Nederland.  
Het gaat om de volgende mossen: 
 

Archidium alternifolium (Oermos)  
Het mos is vrij zeldzaam in Nederland (z) maar met indicatie Thans Niet Bedreigd (TNB). 
Het is aangetroffen op zandige bodem, enigszins lemig, aan de rand van een pad in de schaduw van de bosrand in het voormalig waterwingebied.  
 

Cephaloziella hampeana (Grof draadmos) 
Het mos is zeldzaam in Nederland (zz), maar Thans Niet Bedreigd. 
Het werd aangetroffen op een vochtige schaduwrijke plek bij een abrupte overgang naar een naaldbos langs een graspad in het voormalig waterwingebied. 
                                                          

                                   
Foto 18 (mv) Cephaloziella hampeana                         Foto 19 (mv) Cephaloziella divaricata                              Foto 20 (mv): Cephaloziella divaricata 
 

Diplophyllum albicans (Nerflevermos) 
Het mos is vrij zeldzaam in Nederland (z) en staat op de Rode Lijst als Kwetsbaar (Kw). 
Ondanks dat er veel steilkanten onderzocht zijn, ook langs wegen,  is het toch maar op één plaats aangetroffen: langs een oude beukenlaan in de buurt bij 
de School van Frieswijk. 
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Ditrichum heteromallum (Gebogen smaltandmos) 
Het mos is zeldzaam in Nederland (zz), maar staat niet op de Rode Lijst (TNB). 
Dit mos stond op een flauw hellend sloottalud van lemig zand. 

 
Leucodon scurioides (Eekhoorntjesmos) 
Het is een zeldzaam mos in Nederland (zz). Normaal gesproken wordt het aangetroffen op voedselrijke schors van bomen. Wat plantensociologie betreft is 
het mos kensoort van de boomsterretje-associatie (53Aa1). Toch wordt het mos ook aangetroffen op beton en dat is de plek waar het hier werd 
aangetroffen: op een bemost groot betonnen talud bij een brug over de Soestwetering. 
 

        
Foto 21 (CvN): deel van betonnen talud                               Foto 22 (MV): Eekhoorntjesmos 
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Orthotrichum lyellii (Broedhaarmuts) 
Het mos is komt algemeen voor in Nederland (a). Het mos is goed herkenbaar aan de vele langwerpige bruine broedkorrels en groeit normaal op bomen 
met een rijke schors, maar wij troffen het aan op een veldkei van graniet van zo’n 40 cm hoog aan de rand van een tuin in het oude deel van landgoed 
Frieswijk. 
 

Orthotrichum pulchellum (Gekroesde haarmuts) 
Dit mos troffen we op diverse bomen aan, zowel in het jonge eikenbos in het voormalig waterwingebied en op de schors van een wilg in de buurt van water. 
Op de digitale Verspreidingsatlas van Mossen in Nederland ( https://www.verspreidingsatlas.nl/2847# ) staat de volgende tekst “In de Biesbosch zitten 

sporenkapsels van O. pulchellum regelmatig vol met gekiemde sporen. Wellicht verklaart dit het plaatselijk explosief optreden van de soort. In sommige vlierbosjes groeiden duizenden 

polletjes. Elk twijgje is dan door deze soort bezet. Komt dit verschijnsel ook elders voor?”. In het jonge eikenbos troffen we hetzelfde verschijnsel aan. Zie foto’s hieronder. 
 

                 
Foto 23 en 24 (MV): 2X Gekroesde haarmuts met ontkiemende sporen in het sporenkapsel. 

https://www.verspreidingsatlas.nl/2847
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Peltigera didactyla (Soredieus leermos) 
Dit is geen mos maar een korstmos dat we aantroffen op het flauwe zandige talud bij de sloot in het voormalig waterwingebied. Het stond daar precies op 
z’n plek tussen andere mossen uit de klasse 59. Dit korstmos is kensoort op associatieniveau (59Ab1) van de Associatie van Vals kronkelheidestaartje. Deze 
mossen- en korstmossengemeenschap is een storingsgemeenschap van droge iets verrijkte zandige bodems. In dit terrein lijnen veel wandelaars hun 
honden niet aan en die lopen dan ook over het talud naar de sloot. 
 

    
Foto 25 (MV): Soredieus Leermos 
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8 BIJLAGE 1   COMPLETE LIJST VAN AANGETROFFEN MOSSEN IN DE KMHOKKEN  210-478 EN 211-478 
 
 

Wetenschappelijke 
naam 
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R
o
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e Lijst 

Biotoop in kmhok  
212-476 

Kensoort in 
Planten- 
gemeenschappen:  
(Schaminée, 
Stortelder et al, 
1995-1999) en 
mossen- en 
korstmossengemee
nschappen (van 
Dort et al, 2018) 

Levenstrategie 
(Siebel en 
During, 2011), 
paragraaf 1.5 

Nederlandse naam 

Amblystegium serpens * aaa TNB Vochtig lemig zand  blijver (kruiper) Gewoon pluisdraadmos 

Amblystegium varium var. 
humile 

* a TNB Oever van een poeltje  Blijver (kruiper) Oeverpluisdraadmos 

Archidium alternifolium * z TNB Op zandige bodem 
langs pad  

28Aa1 pendelnomade Oermos 

Atrichum tenellum * a TNB Open zandige grond 60Ab kolonist Klein rimpelmos 

Atrichum undulatum f aa TNB Open bodem bij 
bomen slootkanten 

 kolonist Groot rimpelmos 

Aulacomnium 
androgynum 

* aa TNB boomstobbe 57Bb1 broedkolonist Gewoon knopjesmos 

Barbula convoluta * aaa TNB zandpad 61Aa1 kolonist Gewoon smaragdsteeltje 

Brachythecium albicans * aaa TNB In grasland  blijver Bleek dikkopmos 

Brachythecium rutabulum f aaa TNB Vochtig grasland  blijver (kruiper) Gewoon dikkopmos 

Bryum argenteum f aaa TNB Op beton 12Aa3, 61 kolonist Zilvermos 

Bryum capillare f aaa TNB Op betonnen duiker  kolonist Gedraaid knikmos 

Bryum dichotomum * aaa TNB Kaal lemig zandtalud 
en betonnen talud 

61 kolonist Grofkorrelknikmos 

Bryum pallens * a TNB Open plekjes zand 50 kolonist Rood knikmos 

Bryum pseudotriquetrum * a TNB Vochtig tot nat lemig 9Ba kolonist Veenknikmos 
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zand slootkant 

Bryum rubens * aa TNB Open plekjes met 
zandige grond 

61 efemere 
kolonist 

Braamknikmos 

Calliergonella cuspidata * aaa TNB vochtige bodem 9, 15Aa, 16A blijver Gewoon puntmos 

Calypogeia fissa * a TNB Op steilwand diep 
greppel bij 
beukenlaan 

 kolonist Moerasbuidelmos 

Calypogeia muelleriana * a TNB Steilwand 
rabattenbos en op 
zompig dood liggend 
hout 

60Aa2 kolonist Gaaf buidelmos 

Campylopus flexuosus * aa TNB Bodem bij boomvoet 57B kolonist Boskronkelsteeltje 

Campylopus introflexus * aaa Exo
ot 

Kapvlaktes, open 
zand 

59 kolonist Grijs kronkelsteeltje 

Campylopus pyriformis * aa TNB Bosbodem, bospaden 59 kolonist Breekblaadje 

Cephaloziella divaricata * a TNB Zandig beetje lemig 
talud bij sloot 

59 kolonist Gewoon draadmos 

Cephaloziella hampeana * zz TNB Vochtig zand naast 
pad 

 kolonist Grof draadmos 

Ceratodon purpureus f aaa TNB open kale bodem 14, 59 kolonist Gewoon purpersteeltje 

Cryphaea heteromalla * aa TNB Schors jong eikenbos  kruiper Vliermos 

Dicranella heteromalla f aa TNB Grond onder bomen 60 kolonist Gewoon pluisjesmos 

Dicranoweisia cirrata f aaa TNB Dode tak en vochtig 
schors 

57 kolonist Gewoon sikkelsterretje 

Dicranum scoparium * aa TNB bosbodem  blijver Gewoon gaffeltandmos 

Didymodon vinealis * a TNB Op bemoste duiker 14Ca3 kolonist Muurdubbeltandmos 

Diplophyllum albicans * z Kw Steilwand van lemig 
zand bij beukenlaan 

60 broedkolonist Nerflevermos 

Ditrichum heteromallum * zz TNB Kaal lemig vochtig 
zand 

60 kolonist Gebogen smaltandmos 

Drepanocladus aduncus * aa TNB Nat open grasland 8B blijver Moerassikkelmos 

Eurhynchium striatum * aa TNB Vochtig/nat strooisel 43 blijver Geplooid snavelmos 
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Frullania dilatata * aa TNB Schors jong eikenbos  kruippendelaar Helmroestmos 

Grimmia pulvinata f aaa TNB Beton duiker/talud 49Aa1 nomade Gewoon muisjesmos 

Hylocomium splendens * a TNB Bosbodem aan 
bosrand 

14Cb blijver Glanzend etagemos 

Hypnum cupressiforme f aaa TNB overal 14 kruiper Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum cupressiforme 
(var. filiforme) 

*   Op de stam van een 
beuk 

  Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum jutlandicum * aa TNB Greppel beukenlaan, 
bodem kapvlakte 

 blijver Heideklauwtjesmos 

Jungermannia gracillima f a TNB Vochtig zandig talud 60Ab1 kolonist Lichtrandmos 

Kindbergia praelongum * aaa TNB Op oude stobbe  blijver Fijn laddermos 

Leskea polycarpa * a TNB Schors jong eikenbos 56Aa2 kruiper Uiterwaardmos 

Leucobryum glaucum * a TNB Bodem beukenlaan 11Aa fragmentatiekol
onist 

Kussentjesmos 

Leucodon sciuroides * zz Kw Op betonnen talud 53Aa1 broedpendelaar Eekhoorntjesmos 

Lophocolea bidentata * aa TNB Bodem open bos  kruiper Gewoon kantmos 

Lophocolea heterophylla * aaa TNB Dood liggend hout 57 kolonist Gedrongen kantmos 

Marchantia polymorpha f aaa TNB Vochtig open grasland 61 kolonist Parapluutjesmos 

Metzgeria furcata * aa TNB Schors jong eikenbos 53Aa1 broedpendelaar Bleek boomvorkje 

Mnium hornum * aa TNB Bodem onder bomen  Langlevende 
pendelaar 

Gewoon sterrenmos 

Orthodontium lineare f aa Exo
ot 

stobbe 57 kolonist Geelsteeltje 

Orthotrichum affine f aaa TNB Stam jonge eiken 53 nomade Gewone haarmuts 

Orthotrichum anomalum f aa TNB Betonnen duiker 49Aa1 pionier Gesteelde haarmuts 

Orthotrichum diaphanum * aaa TNB Op beton en op hout  kolonist Grijze haarmuts 

Orthotrichum lyellii * aa TNB Op veldkei graniet! 
Ook op jonge eik 

53 pionier Broedhaarmuts 

Orthotrichum pulchellum f aa TNB Stam jonge eiken en 
wilg 

53 pionier Gekroesde haarmuts 

Pellia endiviifolia f a TNB Vochtig lemig zand 7Ab, 9Ba4, 28Aa, 
50Ab 

broedpendelaar Gekroesd plakkaatmos 
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Physcomitrium pyriforme f aa TNB Vochtige/natte leem 61Ba2 pendelannuel Gewoon knikkersterretje 

Plagiomnium affine * aa TNB Vochtig kaal grasland 15, 43A Langlevende 
pendelaar 

Rond boogsterrenmos 

Plagiomnium undulatum * aa TNB Open bosbodem 43 Langlevende 
pendelaar 

Gerimpeld 
boogsterrenmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. 
denticulatum 

* a TNB Op bosbodem in 
naaldbos 

 kruiper Glanzend platmos 

Plagiothecium laetum * aa TNB Op boomvoet  kruiper Krom platmos 

Pohlia annotina * a TNB Zandig zalud 28Aa broedkolonist Gewoon broedpeermos 

Polytrichum commune f aa TNB zandig talud  blijver Gewoon haarmos 

Polytrichum formosum f aa TNB Bodem naaldbos  blijver Fraai haarmos 

Polytrichum juniperum 
var. Juniperum 

* aa TNB vrij open begroeiing 
op lemig zand 

14, 20 blijver Echt zandhaarmos 

Pseudephemerum 
nitidum 

f a TNB Vochtig lemig zand 50B pendelannuel Vals kortsteeltje 

Pseudocrossidium 
hornschuchianum 

* aa TNB Zandig talud  kolonist Spits smaragdsteeltje 

Pseudoscleropodium 
purum 

* aaa TNB Vochtig grasland 14, 15, 16, 19Ab, 
20, 41Aa 

blijver Groot laddermos 

Pseudotaxiphyllum 
elegans 

* aa TNB Grond van steil talud 
bij beukenlaan 

60Aa broedkolonist Gewoon pronkmos 

Radula complanata * aa TNB Op stam van jonge 
eiken 

53Aa1 snelpendelaar Gewoon schijfjesmos 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

* aaa TNB Vochtig grasland 16 blijver Gewoon haakmos 

Riccardia chamaedryfolia * a TNB Tussen Pellia 
endiviifolia onderaan 
talud bij sloot 

9Ba, 28A kolonist Gewoon moerasvorkje 

Schistidium crassipilum f aa TNB Zonnige betonnen 
duiker 

49Aa1 nomade Gewoon achterlichtmos 

Syntrichia laevipila * a TNB Schors jonge eiken 53Aa1 kolonist Boomsterretje 

Syntrichia papillosa * aa TNB Schors jonge eiken 53Aa1 broedkolonist Knikkersterretje 
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Syntrichia ruralis var. 
arenicola 

* aa TNB Op betonnen duiker? 14Ca Fragmentatie 
kolonist 

Groot duinsterretje 

Tetraphis pellucida * a TNB Op zompig liggen 
dood hout 

57Bb2 kolonist Viertandmos 

Tortula muralis f aaa TNB Op betonnen talud 49 kolonist Gewoon muursterretje 

Thuidium tamariscinum * aa TNB Bosbodem bosrand  blijver Gewoon thujamos 

Ulota bruchii f aa TNB Stam van jonge eiken 53 pendelnomade Knotskroesmos 

Ulota crispa f aa TNB Schors jonge eiken  pendelnomade Trompetkroesmos 

Ulota phyllantha * a TNB Schors jong eikenbos  broedpendelaar Broedkroesmos 

Zygodon conoideus * a TNB Stam van jonge eik 53Aa1 broedkolonist Staafjesiepenmos 
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9 BIJLAGE 2  LIJST VAN AANGETROFFEN MOSSEN IN KMHOK 210-478 
 

Wetenschappelijke 
naam 

ste
riel (*

) o
f fertiel (f) 

algem
een

 o
f zeld

zaam
 in

 
N

ed
erlan

d
 

R
o

d
e Lijst 

Biotoop in kmhok  
212-476 

Kensoort in 
Planten- 
gemeenschappen:  
(Schaminée, 
Stortelder et al, 
1995-1999) en 
mossen- en 
korstmossengemee
nschappen (van 
Dort et al, 2018) 

Levenstrategie 
(Siebel en 
During, 2011), 
paragraaf 1.5 

Nederlandse naam 

Archidium alternifolium * z TNB Op zandige bodem 
langs pad  

28Aa1 pendelnomade Oermos 

Atrichum tenellum * a TNB Open zandige grond 60Ab kolonist Klein rimpelmos 

Atrichum undulatum f aa TNB Open bodem bij 
bomen slootkanten 

 kolonist Groot rimpelmos 

Aulacomnium 
androgynum 

* aa TNB boomstobbe 57Bb1 broedkolonist Gewoon knopjesmos 

Barbula convoluta * aaa TNB zandpad 61Aa1 kolonist Gewoon smaragdsteeltje 

Brachythecium albicans * aaa TNB In grasland  blijver Bleek dikkopmos 

Brachythecium rutabulum f aaa TNB Vochtig grasland  blijver (kruiper) Gewoon dikkopmos 

Bryum argenteum f aaa TNB Op beton 12Aa3, 61 kolonist Zilvermos 

Bryum capillare f aaa TNB Op betonnen duiker  kolonist Gedraaid knikmos 

Bryum dichotomum * aaa TNB Kaal lemig zandtalud 
en betonnen talud 

61 kolonist Grofkorrelknikmos 

Bryum pseudotriquetrum * a TNB Vochtig tot nat lemig 
zand slootkant 

9Ba kolonist Veenknikmos 

Calliergonella cuspidata * aaa TNB vochtige bodem 9, 15Aa, 16A blijver Gewoon puntmos 

Calypogeia fissa * a TNB Op steilwand diep 
greppel bij 
beukenlaan 

 kolonist Moerasbuidelmos 
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Calypogeia muelleriana * a TNB Steilwand 
rabattenbos en op 
zompig dood liggend 
hout 

60Aa2 kolonist Gaaf buidelmos 

Campylopus flexuosus * aa TNB Bodem bij boomvoet 57B kolonist Boskronkelsteeltje 

Campylopus introflexus * aaa Exo
ot 

Kapvlaktes, open 
zand 

59 kolonist Grijs kronkelsteeltje 

Campylopus pyriformis * aa TNB Bosbodem, bospaden 59 kolonist Breekblaadje 

Cephaloziella divaricata * a TNB Zandig beetje lemig 
talud bij sloot 

59 kolonist Gewoon draadmos 

Ceratodon purpureus f aaa TNB open kale bodem 14, 59 kolonist Gewoon purpersteeltje 

Cryphaea heteromalla * aa TNB Schors jong eikenbos  kruiper Vliermos 

Dicranella heteromalla f aa TNB Grond onder bomen 60 kolonist Gewoon pluisjesmos 

Dicranoweisia cirrata f aaa TNB Dode tak en vochtig 
schors 

57 kolonist Gewoon sikkelsterretje 

Dicranum scoparium * aa TNB bosbodem  blijver Gewoon gaffeltandmos 

Didymodon vinealis * a TNB Op bemoste duiker 14Ca3 kolonist Muurdubbeltandmos 

Diplophyllum albicans * z Kw Steilwand van lemig 
zand bij beukenlaan 

60 broedkolonist Nerflevermos 

Ditrichum heteromallum * zz TNB Kaal lemig vochtig 
zand 

60 kolonist Gebogen smaltandmos 

Drepanocladus aduncus * aa TNB Nat open grasland 8B blijver Moerassikkelmos 

Eurhynchium striatum * aa TNB Vochtig/nat strooisel 43 blijver Geplooid snavelmos 

Frullania dilatata * aa TNB Schors jong eikenbos  kruippendelaar Helmroestmos 

Grimmia pulvinata f aaa TNB Beton duiker/talud 49Aa1 nomade Gewoon muisjesmos 

Hylocomium splendens * a TNB Bosbodem aan 
bosrand 

14Cb blijver Glanzend etagemos 

Hypnum cupressiforme f aaa TNB overal 14 kruiper Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum cupressiforme 
(var. filiforme) 

*   Op de stam van een 
beuk 

  Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum jutlandicum * aa TNB Greppel beukenlaan, 
bodem kapvlakte 

 blijver Heideklauwtjesmos 
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Jungermannia gracillima f a TNB Vochtig zandig talud 60Ab1 kolonist Lichtrandmos 

Kindbergia praelongum * aaa TNB Op oude stobbe  blijver Fijn laddermos 

Leucobryum glaucum * a TNB Bodem beukenlaan 11Aa fragmentatiekol
onist 

Kussentjesmos 

Lophocolea bidentata * aa TNB Bodem open bos  kruiper Gewoon kantmos 

Lophocolea heterophylla * aaa TNB Dood liggend hout 57 kolonist Gedrongen kantmos 

Marchantia polymorpha f aaa TNB Vochtig open grasland 61 kolonist Parapluutjesmos 

Metzgeria furcata * aa TNB Schors jong eikenbos 53Aa1 broedpendelaar Bleek boomvorkje 

Mnium hornum * aa TNB Bodem onder bomen  Langlevende 
pendelaar 

Gewoon sterrenmos 

Orthodontium lineare f aa Exo
ot 

stobbe 57 kolonist Geelsteeltje 

Orthotrichum affine f aaa TNB Stam jonge eiken 53 nomade Gewone haarmuts 

Orthotrichum anomalum f aa TNB Betonnen duiker 49Aa1 pionier Gesteelde haarmuts 

Orthotrichum diaphanum * aaa TNB Op beton en op hout  kolonist Grijze haarmuts 

Orthotrichum lyellii * aa TNB Op veldkei graniet! 
Ook op jonge eik 

53 pionier Broedhaarmuts 

Orthotrichum pulchellum f aa TNB Stam jonge eiken en 
wilg 

53 pionier Gekroesde haarmuts 

Pellia endiviifolia f a TNB Vochtig lemig zand 7Ab, 9Ba4, 28Aa, 
50Ab 

broedpendelaar Gekroesd plakkaatmos 

Plagiomnium affine * aa TNB Vochtig kaal grasland 15, 43A Langlevende 
pendelaar 

Rond boogsterrenmos 

Plagiomnium undulatum * aa TNB Open bosbodem 43 Langlevende 
pendelaar 

Gerimpeld 
boogsterrenmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. 
denticulatum 

* a TNB Op bosbodem in 
naaldbos 

 kruiper Glanzend platmos 

Plagiothecium laetum * aa TNB Op boomvoet  kruiper Krom platmos 

Pohlia annotina * a TNB Zandig zalud 28Aa broedkolonist Gewoon broedpeermos 

Polytrichum commune f aa TNB zandig talud  blijver Gewoon haarmos 

Polytrichum formosum f aa TNB Bodem naaldbos  blijver Fraai haarmos 
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Polytrichum juniperum 
var. Juniperum 

* aa TNB vrij open begroeiing 
op lemig zand 

14, 20 blijver Echt zandhaarmos 

Pseudephemerum 
nitidum 

f a TNB Vochtig lemig zand 50B pendelannuel Vals kortsteeltje 

Pseudocrossidium 
hornschuchianum 

* aa TNB Zandig talud  kolonist Spits smaragdsteeltje 

Pseudoscleropodium 
purum 

* aaa TNB Vochtig grasland 14, 15, 16, 19Ab, 
20, 41Aa 

blijver Groot laddermos 

Pseudotaxiphyllum 
elegans 

* aa TNB Grond van steil talud 
bij beukenlaan 

60Aa broedkolonist Gewoon pronkmos 

Radula complanata * aa TNB Op stam van jonge 
eiken 

53Aa1 snelpendelaar Gewoon schijfjesmos 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

* aaa TNB Vochtig grasland 16 blijver Gewoon haakmos 

Riccardia chamaedryfolia * a TNB Tussen Pellia 
endiviifolia onderaan 
talud bij sloot 

9Ba, 28A kolonist Gewoon moerasvorkje 

Schistidium crassipilum f aa TNB Zonnige betonnen 
duiker 

49Aa1 nomade Gewoon achterlichtmos 

Tetraphis pellucida * a TNB Op zompig liggen 
dood hout 

57Bb2 kolonist Viertandmos 

Tortula muralis f aaa TNB Op betonnen talud 49 kolonist Gewoon muursterretje 

Thuidium tamariscinum * aa TNB Bosbodem bosrand  blijver Gewoon thujamos 

Ulota bruchii f aa TNB Stam van jonge eiken 53 pendelnomade Knotskroesmos 

Ulota crispa f aa TNB Schors jonge eiken  pendelnomade Trompetkroesmos 

Zygodon conoideus * a TNB Stam van jonge eik 53Aa1 broedkolonist Staafjesiepenmos 
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10 BIJLAGE 3  LIJST VAN AANGETROFFEN MOSSEN IN KMHOK 211-478 
 

Wetenschappelijke 
naam 

ste
riel (*

) o
f fertiel (f) 

algem
een

 o
f zeld

zaam
 in

 
N
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erlan

d
 

R
o

d
e Lijst 

Biotoop in kmhok  
212-476 

Kensoort in 
Planten- 
gemeenschappen:  
(Schaminée, 
Stortelder et al, 
1995-1999) en 
mossen- en 
korstmossengemee
nschappen (van 
Dort et al, 2018) 

Levenstrategie 
(Siebel en 
During, 2011), 
paragraaf 1.5 

Nederlandse naam 

Amblystegium serpens * aaa TNB Vochtig lemig zand  blijver (kruiper) Gewoon pluisdraadmos 

Amblystegium varium var. 
humile 

* a TNB Oever van een poeltje  Blijver (kruiper) Oeverpluisdraadmos 

Archidium alternifolium * z TNB Op zandige bodem 
langs pad  

28Aa1 pendelnomade Oermos 

Atrichum tenellum * a TNB Open zandige grond 60Ab kolonist Klein rimpelmos 

Atrichum undulatum f aa TNB Open bodem bij 
bomen slootkanten 

 kolonist Groot rimpelmos 

Aulacomnium 
androgynum 

* aa TNB boomstobbe 57Bb1 broedkolonist Gewoon knopjesmos 

Barbula convoluta * aaa TNB zandpad 61Aa1 kolonist Gewoon smaragdsteeltje 

Brachythecium albicans * aaa TNB In grasland  blijver Bleek dikkopmos 

Brachythecium rutabulum f aaa TNB Vochtig grasland  blijver (kruiper) Gewoon dikkopmos 

Bryum argenteum f aaa TNB Op beton 12Aa3, 61 kolonist Zilvermos 

Bryum capillare f aaa TNB Op betonnen duiker  kolonist Gedraaid knikmos 

Bryum dichotomum * aaa TNB Kaal lemig zandtalud 
en betonnen talud 

61 kolonist Grofkorrelknikmos 

Bryum pallens * a TNB Open plekjes zand 50 kolonist Rood knikmos 

Bryum pseudotriquetrum * a TNB Vochtig tot nat lemig 
zand slootkant 

9Ba kolonist Veenknikmos 
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Bryum rubens * aa TNB Open plekjes met 
zandige grond 

61 efemere 
kolonist 

Braamknikmos 

Calliergonella cuspidata * aaa TNB vochtige bodem 9, 15Aa, 16A blijver Gewoon puntmos 

Calypogeia fissa * a TNB Op steilwand diep 
greppel bij 
beukenlaan 

 kolonist Moerasbuidelmos 

Calypogeia muelleriana * a TNB Steilwand 
rabattenbos en op 
zompig dood liggend 
hout 

60Aa2 kolonist Gaaf buidelmos 

Campylopus flexuosus * aa TNB Bodem bij boomvoet 57B kolonist Boskronkelsteeltje 

Campylopus introflexus * aaa Exo
ot 

Kapvlaktes, open 
zand 

59 kolonist Grijs kronkelsteeltje 

Campylopus pyriformis * aa TNB Bosbodem, bospaden 59 kolonist Breekblaadje 

Cephaloziella hampeana * zz TNB Vochtig zand naast 
pad 

 kolonist Grof draadmos 

Ceratodon purpureus f aaa TNB open kale bodem 14, 59 kolonist Gewoon purpersteeltje 

Cryphaea heteromalla * aa TNB Schors jong eikenbos  kruiper Vliermos 

Dicranella heteromalla f aa TNB Grond onder bomen 60 kolonist Gewoon pluisjesmos 

Dicranoweisia cirrata f aaa TNB Dode tak en vochtig 
schors 

57 kolonist Gewoon sikkelsterretje 

Dicranum scoparium * aa TNB bosbodem  blijver Gewoon gaffeltandmos 

Didymodon vinealis * a TNB Op bemoste duiker 14Ca3 kolonist Muurdubbeltandmos 

Ditrichum heteromallum * zz TNB Kaal lemig vochtig 
zand 

60 kolonist Gebogen smaltandmos 

Drepanocladus aduncus * aa TNB Nat open grasland 8B blijver Moerassikkelmos 

Frullania dilatata * aa TNB Schors jong eikenbos  kruippendelaar Helmroestmos 

Grimmia pulvinata f aaa TNB Beton duiker/talud 49Aa1 nomade Gewoon muisjesmos 

Hypnum cupressiforme f aaa TNB overal 14 kruiper Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum cupressiforme 
(var. filiforme) 

*   Op de stam van een 
beuk 

  Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum jutlandicum * aa TNB Greppel beukenlaan,  blijver Heideklauwtjesmos 
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bodem kapvlakte 

Kindbergia praelongum * aaa TNB Op oude stobbe  blijver Fijn laddermos 

Leskea polycarpa * a TNB Schors jong eikenbos 56Aa2 kruiper Uiterwaardmos 

Leucodon sciuroides * zz Kw Op betonnen talud 53Aa1 broedpendelaar Eekhoorntjesmos 

Lophocolea bidentata * aa TNB Bodem open bos  kruiper Gewoon kantmos 

Lophocolea heterophylla * aaa TNB Dood liggend hout 57 kolonist Gedrongen kantmos 

Marchantia polymorpha f aaa TNB Vochtig open grasland 61 kolonist Parapluutjesmos 

Metzgeria furcata * aa TNB Schors jong eikenbos 53Aa1 broedpendelaar Bleek boomvorkje 

Mnium hornum * aa TNB Bodem onder bomen  Langlevende 
pendelaar 

Gewoon sterrenmos 

Orthodontium lineare f aa Exo
ot 

stobbe 57 kolonist Geelsteeltje 

Orthotrichum affine f aaa TNB Stam jonge eiken 53 nomade Gewone haarmuts 

Orthotrichum anomalum f aa TNB Betonnen duiker 49Aa1 pionier Gesteelde haarmuts 

Orthotrichum diaphanum * aaa TNB Op beton en op hout  kolonist Grijze haarmuts 

Orthotrichum lyellii * aa TNB Op veldkei graniet! 
Ook op jonge eik 

53 pionier Broedhaarmuts 

Orthotrichum pulchellum f aa TNB Stam jonge eiken en 
wilg 

53 pionier Gekroesde haarmuts 

Pellia endiviifolia f a TNB Vochtig lemig zand 7Ab, 9Ba4, 28Aa, 
50Ab 

broedpendelaar Gekroesd plakkaatmos 

Physcomitrium pyriforme f aa TNB Vochtige/natte leem 61Ba2 pendelannuel Gewoon knikkersterretje 

Plagiomnium affine * aa TNB Vochtig kaal grasland 15, 43A Langlevende 
pendelaar 

Rond boogsterrenmos 

Polytrichum commune f aa TNB zandig talud  blijver Gewoon haarmos 

Polytrichum formosum f aa TNB Bodem naaldbos  blijver Fraai haarmos 

Polytrichum juniperum 
var. Juniperum 

* aa TNB vrij open begroeiing 
op lemig zand 

14, 20 blijver Echt zandhaarmos 

Pseudephemerum 
nitidum 

f a TNB Vochtig lemig zand 50B pendelannuel Vals kortsteeltje 

Pseudocrossidium 
hornschuchianum 

* aa TNB Zandig talud  kolonist Spits smaragdsteeltje 
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Pseudoscleropodium 
purum 

* aaa TNB Vochtig grasland 14, 15, 16, 19Ab, 
20, 41Aa 

blijver Groot laddermos 

Radula complanata * aa TNB Op stam van jonge 
eiken 

53Aa1 snelpendelaar Gewoon schijfjesmos 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

* aaa TNB Vochtig grasland 16 blijver Gewoon haakmos 

Schistidium crassipilum f aa TNB Zonnige betonnen 
duiker 

49Aa1 nomade Gewoon achterlichtmos 

Syntrichia laevipila * a TNB Schors jonge eiken 53Aa1 kolonist Boomsterretje 

Syntrichia papillosa * aa TNB Schors jonge eiken 53Aa1 broedkolonist Knikkersterretje 

Syntrichia ruralis var. 
arenicola 

* aa TNB Op betonnen duiker? 14Ca Fragmentatie 
kolonist 

Groot duinsterretje 

Tortula muralis f aaa TNB Op betonnen talud 49 kolonist Gewoon muursterretje 

Ulota bruchii f aa TNB Stam van jonge eiken 53 pendelnomade Knotskroesmos 

Ulota crispa f aa TNB Schors jonge eiken  pendelnomade Trompetkroesmos 

Ulota phyllantha * a TNB Schors jong eikenbos  broedpendelaar Broedkroesmos 
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11 BIJLAGE 4   CATEGORIEËN  VOOR ZELDZAAMHEID  EN  RODE LIJST STATUS 
 
Zeldzaamheid van voorkomen in Nederland op basis van waarnemingen in verschillende atlasblokken.  
 
Een atlasblok komt overeen met een uurhok en is 5 bij 5 km groot. 
Er zijn 1673 atlasblokken in Nederland. 
 

categorie waargenomen percentage 

aaa  - zeer algemeen In meer dan 75% van de atlasblokken 

aa    - algemeen Tussen 50 en 75% van de atlasblokken 

a      - vrij algemeen Tussen 12,5 en 50% van de atlasblokken 

z      - vrij zeldzaam Tussen 5 en 12,5% van de atlasblokken 

zz    -  zeldzaam Tussen 1 en 5% van de atlasblokken 

zzz   - zeer zeldzaam In minder dan 1% van de atlasblokken 

 
 
 
 
Rode Lijst -Status    (Siebel, Bijlsma & Sparrius, 2012). 
 

Status verklaring 

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

kw       - kwetsbaar Soorten, die matig zijn afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam zijn,  
en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en nu vrij zeldzaam zijn. 

be        - bedreigd Soorten, die sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn,  
en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam zijn. 

eb        - ernstig bedreigd Soorten, die zeer sterk zijn afgenomen en nu zeer zeldzaam zijn.  

 
 
 


