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1 INLEIDING 
 
Na het verschijnen van de ‘Atlas van de mosflora van Eindhoven’ – waarvan het veldwerk in 2005 was 
afgesloten – heeft de Mossenwerkgroep van de KNNV afdeling Eindhoven diverse natuurgebieden in 
het oostelijk deel van Brabant en ook in Midden-Limburg onder de loep genomen. Om de reisafstand 
voor de verschillende werkgroepleden aantrekkelijk te houden zochten we naar een gebied in de 
omgeving, waar nog niet intensief naar mossen was gekeken. Tussen Boxtel en Vught liggen enkele 
landgoederen die we niet zo goed kenden en die er vanaf de kaart wel aardig uitzagen. Het grootste 
deel bleek in het bezit van het Brabants Landschap en het was niet moeilijk om een vergunning te 
krijgen voor onderzoek, waarvoor onze dank. Ook dank aan Golfbaan de Dommel en aan Stichting 
Marggraff (Wilhelminapark) voor de verkregen toestemming om hun gebieden te bezoeken. Het 
project omvat de landgoederen Venrode, Zegenwerp, Sparrenrijk, Eikenhorst en Wilhelminapark, 
evenals een deel van de oevers van de Dommel en de Essche stroom met aangrenzende weilanden.  
Op 22 maart 2011 bezochten we het gebied voor het eerst en de laatste datum was 17 mei 2012. In 
totaal waren we 18 keer voor onderzoek in het veld met minimaal twee en maximaal zeven 
personen. De excursies vonden hoofdzakelijk plaats van september tot mei, maar ook in de 
zomermaanden vonden een paar keer excursies plaats.  
Aan de inventarisaties hebben meegewerkt Margriet Bekking, Dick Haaksma, Riny van Isterdael, Kees 
van Kessel, Huub van Melick, Jo van Meurs, Marleen Smulders, Jaap van der Veen, Trudy Vos en Goos 
Zwanikken. 
 

2 WERKWIJZE 
 
We inventariseerden per kilometerhok (een vierkante kilometer volgens de topografische kaart). We 
beperkten ons niet beperkt tot de natuurgebieden in het betreffende kilometerhok maar bekeken 
zoveel mogelijk het hele kilometerhok. Een inventarisatiedag begon om 10.00 uur en duurde meestal 
tot ongeveer 16.00 uur. Vanaf de stafkaart beoordeelden we welke biotopen binnen deze km² 
bekeken moesten worden. We noteerden per kilometerhok op een streeplijst welke soorten er 
voorkwamen waarbij werd aangetekend in welk biotoop de soort gevonden was en of er eventueel 
sporenkapsels aanwezig waren. Wanneer een soort in meerdere biotopen voorkwam, werd die soort 
slechts eenmaal genoteerd. Soms lukte het om in één dag een kilometerhok af te ronden, maar vaak 
was een tweede bezoek noodzakelijk om alle biotopen naar tevredenheid te bekijken. Dit was 
vanzelfsprekend ook afhankelijk van het aantal onderzoekers dat mee op pad was want hoe meer 
‘paar ogen’ hoe sneller een biotoop onderzocht is.  
Soorten die we in het veld niet met zekerheid op naam konden brengen, namen we mee voor 
microscopische determinatie. Bijzondere soorten zijn als bewijsmateriaal opgenomen in een 
herbarium.  
In totaal hebben we 177 verschillende soorten genoteerd in elf verschillende kilomterhokken. Alle 
gegevens zijn opgenomen in de landelijke database van de BLWG (Bryologische en Lichenologische 
Werkgroep van de KNNV).  
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3 GEBIED 
 
Het onderzochte gebied ligt tussen Boxtel, Sint Michielsgestel, Vught en Esch en strekt zich uit over 
de gemeentes Haaren, Boxtel en Sint Michielsgestel. Aan de oostzijde stroomt de Dommel en aan de 
westkant de Essche Stroom die ten noorden van het onderzoeksgebied in de Dommel uitmondt. De 
autosnelweg A2 loopt van Zuid naar Noord dwars door het gebied. In het westen ligt de spoorlijn van 
Boxtel naar ’s Hertogenbosch, die voor een klein deel in het onderzoeksgebied valt. Op de kaart ziet 
het er uit als een aaneengesloten natuurgebied maar het is een verzameling van een aantal 
landschapsparken met verschillende eigenaren. Landgoed Venrode ligt min of meer centraal en 
wordt begrensd door andere landgoederen te weten: Zegenwerp, Zegenrode, Wilhelminapark en 
Halse Barrier die net als Venrode aan de oostkant van de A2 liggen terwijl Eikenhorst en Sparrenrijk 
aan de westkant van de snelweg liggen. Eveneens aan de westkant ligt het kleine buurtschap Hal. 
Hoewel het geen landgoed is, hebben wij het toch in het onderzoek opgenomen omdat het aansluit 
op landgoed Eikenhorst en er enkele broekbosjes in de omgeving liggen.  
Zowel de Dommel als de Essche stroom zijn sterk gekanaliseerd maar langs de Dommel liggen enkele 
oude meanders. Parallel aan de Dommel loopt aan de westzijde een dekzandrug die is aangeplant 
met vooral Grove den. Door uitstuiving hebben zich enkele vennen gevormd die meestal langgerekt 
van vorm zijn en keurig op een rijtje van zuidwest naar noordoost liggen. Het meest noordelijke deel 
van de dekzandrug is al sinds 1929 in gebruik als golfbaan, een van de oudste golfbanen van ons land. 
 
 

 
De onderzochte kilometerhokken (kaart kadaster/topografische dienst) 
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Geschiedenis 
 
Begin 18e eeuw telde het buurtschap Hal 14 huizen, maar ook in de hoofdplaats Boxtel stonden toen 
slechts 168 huizen. De doorgaande wegen waren allemaal zandpaden, maar daar kwam verandering 
in toen in 1741 de Steenweg van Eindhoven naar ’s Hertogenbosch werd aangelegd, die uiteindelijk 
zou evolueren tot de huidige A2. De nieuwe steenweg liep ook langs Hal en hier werd in 1742 een 
tolboom geplaatst waar tol geheven werd in opdracht van de stad ’s Hertogenbosch. Enkele 
vooraanstaande inwoners van ’s Hertogenbosch hadden een aantal hoeven bij Hal in bezit. In 1798 
werden de ‘heerlijke rechten’ afgeschaft en vanaf dat moment konden de woeste gronden in 
ontginning worden gebracht. Dat gebeurde aanvankelijk vooral langs de hoofdweg, waar nieuwe 
hoeves en landgoederen ontstonden. In de tweede helft van de 19e en eerste helft van de 20e eeuw 
werden deze landgoederen voor een groot deel met bos beplant.  
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4 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE LANDGOEDEREN / 
GEBIEDEN 
 

4.1 Venrode 

 
Dit gebied is eigendom van het Brabants Landschap, is 88 ha groot en wordt begrensd door de A2 in 
het zuidwesten en de Gestelseweg in het noordwesten. Het is gelegen op een stuifzandrug die 
omstreeks 1900 beplant is met Grove den. Inmiddels hebben de Grove dennen voor een deel 
moeten wijken voor loofbomen en zien we veel Zomereik en Berk met ondergroei van onder meer 
Kamperfoelie, Dubbelloof en Gewone salomonszegel. Er zijn echter ook percelen die begroeid zijn 
met Lariks of Douglas. Het terrein is erg geaccidenteerd en door uitstuiving liggen er enkele vennen. 
Op de overgang van ven naar bos hebben zich gagelzones ontwikkeld. Een deel van het landgoed is 
landbouwgrond en er staat een landhuis dat dateert uit het einde van de 18e eeuw. 
 
Het grootste deel van Venrode valt in kilometerhok 150/402. 
 

 Loofbos  
Echte loofbossen zijn er niet op dit landgoed maar wel veel gemengd loof-naaldbos. Tussen de 
Grove dennen staan vooral Zomereiken en Berken maar hier en daar ook Beuken. Langs de 
vennen staan soms Wilgen maar die zijn niet tot struwelen uitgegroeid. Bodemmossen groeien in 
deze bossen minder weelderig dan in naaldbossen maar wel vinden we algemene soorten als 
Groot en Fijn laddermos (Pseudoscleropodium purum en Kindergia praelonga), Gesnaveld 
klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme), Kussentjesmos (Leucobryum glaucum) en Gewoon 
gaffeltandmos (Dicranum scoparium). Ook vinden we Kleisnavelmos (Oxyrrhynchium hians) wat 
we op deze zandige bodem niet hadden verwacht. Tegen een opstaand kantje groeien mooie 
matjes Gewoon pronkmos (Pseudotaxiphyllum elegans). De stammen van de loofbomen worden 
door ons afgespeurd op epifyten. Zoals we vaak zien, hebben Gewoon sikkelsterretje 
(Dicranoweisia cirrata) en Bossig gaffeltandmos (Dicranum montanum) een plaatsje weten te 
vinden op de berkenstammen. Zomereiken zijn meer in trek bij epifyten, daar vinden we vier 
verschillende Haarmutsen (Orthotrichums), waarvan de Bonte haarmuts (Orthotrichum 
stramineum) de meest bijzondere soort is. Hoewel dit mos bij de zeldzame soorten hoort in 
Nederland, wordt het de laatste jaren wat meer waargenomen, echter nooit in grote 
hoeveelheden. In het onderhavige project vonden we het slechts eenmaal. Broedhaarmuts 
(Orthotrichum lyellii) staat als vrij zeldzaam te boek, maar wij vinden het regelmatig en vaak ook 
op meerdere bomen in een perceel. Datzelfde geldt voor Knots- en Trompetkroesmos (Ulota 
bruchii en U. crispa). Trompetkroesmos hoort nog bij de vrij zeldzame soorten maar ook die 
neemt de laatste jaren erg toe. Het is niet altijd gemakkelijk om in het veld beide soorten uit 
elkaar te houden, maar met rijpe sporenkapsels levert dat meestal geen problemen op. Op de 
voet van een oude Zomereik groeit een mooie populatie Knikkend palmpjesmos (Isothecium 
myosuroides). Tot slot nog drie levermossen te weten: Bleek boomvorkje (Metzgeria furcata), 
Helmroestmos (Frullania dilatata) en Gewoon schijfjesmos (Radula complanata). Drie soorten 
die 20 jaar geleden uiterst zeldzaam waren maar die nu bij de algemene mossen horen.  
 

 Naaldbos  
Vooral in de percelen met Douglas en Lariks is de bodem mooi begroeid met hoofdzakelijk 
algemene soorten als Groot en Fijn laddermos, Gesnaveld klauwtjesmos, Bronsmos (Pleurozium 
schreberi) en Fraai haarmos (Polytrichum formosum). Ook groeit hier en daar Gerand haarmos 
(Polytrichum longisetum), Geplooid snavelmos (Eurynchium striatum) en ook het prachtige 
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Gewoon thujamos (Thuidium tamariscinum) dat we op enkele plaatsen in soms grote matten 
aantreffen. Ook Gerimpeld platmos (Plagiothecium undulatum) groeit hier en daar heel 
weelderig. Richting de plassen komt Kussentjesmos (Leucobryum glaucum) voor. Onder Lariks 
vinden we Riempjesmos (Rhtytidiadelphus loreus) in een grote populatie van zo’n 20 m². Deze 
vrij zeldzame soort lijkt zich de laatste jaren uit te breiden. Het heeft een voorkeur voor 
naaldbossen, waarbij Lariks favoriet is. Op landgoed Venrode treffen we Riempjesmos op twee 
plaatsen aan. De andere standplaats is iets anders, namelijk bij de overgang van bos naar ven 
nabij Heult. 
 

 Dood hout 
Zowel onder loof- als naaldbomen laat men hier dood hout liggen. Hierdoor krijgt een aantal 
mossen, die speciaal op dood groeien, een kans. Geelsteeltje (Orthodotium lineare) valt het 
meest op omdat het zo rijk kapselt. Dit mos komt van het zuidelijk halfrond en is voor het eest in 
1943 in Nederland waargenomen. Tegenwoordig is het in ons land een algemene soort die niet 
beperkt is tot dood hout maar ook op schors van bomen groeit. Gaaf kantmos (Lophocolea 
semiteres) is een andere nieuwkomer die we hier vinden. Eveneens afkomstig van het zuidelijk 
halfrond en pas vanaf 1980 van ons land bekend is. We vinden dit mos op wegterend hout maar 
ook op dikke strooiselpakketten. Ook de andere twee kantmossen – Gewoon en Gedrongen 
kantmos (L. bidentata en L. heterophylla) – groeien hier op dood hout. Andere soorten die we op 
molmend hout vinden zijn onder meer Viertandmos (Tetraphis pellucida), Boskronkelsteeltje en 
Breekblaadje (Campylopus flexuosus en C. pyriformis), veel Kussentjesmos en op een enkele 
plaats Geklauwd pronkmos (Herzogiella seligeri). Geklauwd pronkmos is nog een vrij zeldzame 
soort in ons land maar de waarnemingen nemen de laatste jaren wel toe omdat er steeds meer 
dood blijft liggen.  
 

 
          Geklauwd pronkmos met jonge sporenkapsels  
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Ook aan de oostzijde van de Dommel liggen nog enkele bosjes die door ons bezocht worden. 
Daar kunnen we onder meer nog Neptunusmos (Lepidozia reptans) aan de lijst toevoegen. Het is  
een klein maar sierlijk levermos met drietandige blaadjes. Ook staat hier op dood hout Gedraaid 
knikmos (Bryum capillare), Sikkelsterretje (Dicranoweisia cirrata) en Grijs kronkelsteeltje 
(Campylopus introflexus). 
 

 Beekdal met beemden 
In de weilanden langs de Dommel zijn weinig mossen te vinden. Op drogere delen groeit hier en 
daar Gewoon haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus) en Groot laddermos terwijl op de nattere 
plaatsen Gewoon Puntmos (Calliergonella cuspidata) een plaatsje gevonden heeft, allemaal 
algemene soorten. Wat oudere trapgaten van vee zijn soms mooi begroeid met Gewoon 
knikkertjesmos (Physcomitrium pyriforme). Dat is ook een algemene soort maar door de fraaie 
sporenkapsels altijd weer een prachtige verschijning. 
Ook de Dommeloever levert niet veel soorten op. De dynamiek is daar nogal groot en de mossen 
krijgen nauwelijks kans om zich te vestigen. Bij een dode arm is de wisseling van waterstand 
minder heftig en daar vinden we onder meer Oeverpluisdraadmos (Amblystegium varium), 
Kleisnavelmos (Oxyrrhyncium hians), Geoord en Gewimperd veenmos (Sphagnum denticulatum 
en S. fimbriatum). Opvallend is Ruig haarmos (Polytrichum piliferum), die hoog en droog op een 
horst groeit. Deze soort vinden we normaal als pionier op voedselarm zand zoals droge 
heideterreinen. Verder langs de oever veel Beekmos (Leptodictyum riparium) op de houten 
beschoeiing en op de voet van wilgen, meestal met sporenkapsels. 
 

 
         Dommelbeemden  



De mossen van Venrode en omgeving 
                                                                                                                      11 
 

 Vennen 
In het oostelijk deel van het landgoed liggen enkele grote vennen maar we vinden er weinig 
soorten. Op de oevers groeit hier en daar Moeras- en Gaaf buidelmos en wat Geoord, 
Gewimperd en Gewoon veenmos (Sphagnum denticulatum, S. fimbriatum en S. palustre). Op de 
iets hogere delen groeit vaak Kussentjesmos (Leucobryum glaucum). Al met al dus vooral 
algemene soorten. Veel pollen Pijpenstrootje, maar die zijn doorgaans niet met mossen 
begroeid.  
Langs het kleine ven nabij Heult is een groot deel moerassig met grote tapijten veenmos. Behalve 
de eerder genoemde soorten groeien hier bovendien Fraai en Waterveenmos (Sphagnum fallax 
en S. cuspidatum) en ook Roodviltmos (Aulacomnium palustre) kunnen we aan de lijst 
toevoegen. De meest verrassende vondst is Elzenmos (Pallavicinia lyellii), dat we tegen een 
opstaand kantje aan de rand van het ven vinden. Dit levermos is in Nederland redelijk algemeen 
in de laagveengebieden maar in deze omgeving is het zeldzaam. Ook bekijken we de Wilgen die 
aan de rand groeien of er wellicht epifyten op groeien maar zonder resultaat. 
De kleine plasjes in het noorden van het hok hebben langs de kant grote veenmospakketten, 
waarop we kunnen lopen. Het schommelt allemaal wel een beetje en als we lang op dezelfde 
plaats staan, zakken we steeds verder weg. Hier kunnen we nog een extra veenmos aan de lijst 
toevoegen te weten Haakveenmos (Sphagnum squarrosum), waarmee het totaal aan 
veenmossen voor Venrode op zes komt. In het trilveentje groeit verder veel Sliertmos 
(Straminergon stramineum) en Roodviltmos. Ook vinden we er Lippenmos (Chiloscyphus 
polyanthos), maar slechts op een enkele plaats.  
 
 

 Ruderale terreinen en stenige substraten 
Een braakliggend terrein – dat voorheen weiland was en waar met zware voertuigen overheen 
gereden is – biedt enkele ruderale soorten die we verder op het landgoed niet vinden. De bodem 
is zandig, maar vanwege de vele regen in de voorafgaande periode is het erg nat. Er groeien 
enkele Knikmossen waarvan Aardappel- en Oranjeknolknikmos (Bryum bornholmense en B. 
tenuisetum) de meest bijzondere zijn. Verder zien we daar algemene soorten zoals Slankmos 
(Leptobryum pyriforme), Bleek en Gewoon dikkopmos (Brachythecium albicans en B. rutabulum), 
Gewoon krulmos (Funaria hygrometrica) en Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha). 
De randjes van het halfverharde fietspad langs de Heultsedreef worden nauwelijks door fietsers 
bereden en daar profiteren weer andere soorten van. We zien daar bijvoorbeeld Gewoon, Klei- 
en Spits smaragdsteeltje (Barbula convoluta, B. unguiculata en Pseudocrossidium 
hornschuchianum), Stomp dubbeltandmos (Didymodon tophaceus) en enkele algemene 
Knikmossen. Die soorten groeien ook op de weinig bereden klinkers van de Venrodeweg, maar 
daar vinden we bovendien Broeddubbeltandmos (Didymodon rigidulus) en Muurachterlichtmos 
(Schistidium crassipilum).  
Op de stoep bij een woning vinden we enkele algemene mossen die vaak op steen aangetroffen 
worden, maar ook op andere sustraten groeien: Gesnaveld klauwtjesmos, Fijn laddermos, 
Gewoon pluisdraadmos (Amblystegium serpens), Gedraaid knikmos (Bryum capillare) en 
Boomsnavelmos (Rhynchostegium confertum). We vinden er ook typische steensoorten als 
Gewoon Muisjesmos (Grimmia pulvinata), Gewoon muursterretje (Tortula muralis) en het vrij 
zeldzame Breed dubbeltandmos (Didymodon luridus). 
Een betonnen beschoeiing in een sloot biedt ook een aantal steensoorten, waardoor we nog een 
paar soorten kunnen toevoegen te weten Vioolsterretje (Syntrichia montana), Groot 
duinsterretje (S. ruralis var. calcicola) en Gesteelde haarmuts (Orthotrichum anomalum).  
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4.2 Zegenwerp met golfbaan 
 
Dit landgoed is 70 ha groot en eveneens in bezit van het Brabants Landschap. Het ligt ten 
Noordwesten van Venrode en loopt door tot het dorp Sint Michielsgestel. Aan de oostzijde lijkt de 
Dommel de grens te vormen, maar enkele percelen van het landgoed liggen aan de overzijde van de 
beek, waarschijnlijk ontstaan door het afsnijden van meanders. Het landgoed is aangelegd omstreeks 
1850, en ligt net als Venrode op een dekzandrug met vennen die ontstaan zijn door uitstuiving. Het is 
in Engelse landschapsstijl aangelegd waarbij de natuurlijke hoogteverschillen zijn geaccentueerd. In 
een van de uitgestoven laagtes werd een grote ronde vijver gegraven. Een deel van de bossen 
bestaat uit Grove den, maar er staan ook veel oude loofbomen, vooral Beuken en Zomereiken. Een 
deel van het gebied is al sinds 1929 in gebruik als golfbaan. 
Op de overgang van Dekzandrug naar Dommeldal ligt een eeuwenoud akkercomplex met op de 
perceelsgrens houtwallen. Om een hinderlijke stuw in de beek te omzeilen is in 2006 een 960 meter 
lange vispassage aangelegd, met een verhang van 1,8 meter (Bakker & Casper, 2007). 
 
Het grootste deel van Zegenwerp valt in de kilometerhokken 151/404 en 152/404 en voor een stukje 
in kilometerhok 151/403.  
 
 

 Golfbaan op landgoed Zegenwerp 
 

 Loofbos 
Door het geaccidenteerde terrein en kleine bosjes oogt de golfbaan bijzonder fraai. 
Landschappelijk is het mooi aan de omgeving aangepast. Er liggen enkele bosjes met vooral 
Grove den en Amerikaanse eik en hier en daar wat Berken. Door het blad op de bodem krijgen de 
mossen hier nauwelijks een kans, met uitzondering van een paar algemene soorten als 
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Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) en Fijn laddermos (Kindbergia praelonga) die 
op de voeten van de bomen groeien.  
Op de bodem van een perceeltje met oude Beuken, waartussen ook enkele Zomereiken en 
Krentenboompjes staan, groeit op de bodem over vele vierkante meters Neptunusmos (Lepidozia 
reptans). Het is een vaste bodem waar verder Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus), 
Gesnaveld klauwtjesmos, Fraai haarmos en Gewoon sterrenmos voorkomen. Op de stam van een 
Beuk vinden we Knotskroesmos (Ulota bruchii), hetgeen redelijk bijzonder is, want in onze 
omgeving zie je nauwelijks epifyten op Beukenstammen. Een klein loofbosje met Beuk en Berk in 
de omgeving van hole 8 groeit Kussentjesmos (Leucobryum glaucum) in fraaie grote kussens, 
waarmee het zijn naam dus eer aan doet. In het parkbos ten noorden van de golfbaan staan ook 
veel Beuken. Daar kunnen we nog Gewoon pronkmos (Pseudotaxiphyllum elegans) en Gewoon 
gaffeltandmos (Dicranum scoparium) aan de lijst toevoegen. Het is een fraai bos, maar door de 
Adelaarsvaren en het vele blad op de bodem voor mossen niet zo interessant. Op de stam van 
een enkele Esdoorn die op het terrein staat, groeit Helmroestmos (Frullania dilatata), vergezeld 
van Gewone en Broedhaarmuts (Orthotrichum affine en O. lyellii). 
Voor het clubhuis staat een rij oude lindebomen. Behalve de eerder genoemde Haarmutsen zien 
we hier ook Grijze haarmuts (Orthotrichum diaphanum) en verder Gedraaid knikmos (Bryum 
capillare) en opvallend veel Muisjesmos (Grimmia pulvinata). Tot slot vinden we Boomsterretje 
(Syntrichia laevipila) een soort die als ‘Kwetsbaar’ op de Rode Lijst Mossen staat. 
De houtwal met Zomereik en Berk langs de vistrap lopen we een stukje af. Hier en daar is de 
bodem een beetje open en dat zijn plaatsen waar pioniers een kans krijgen. Het zijn vooral 
algemene soorten, maar we genieten er volop van vooral van het prachtige Gewoon 
knikkertjesmos (Physcomitrium pyriforme), dat in deze tijd van het jaar met sporenkapsels te 
bewonderen is. Verder veel Knikmossen (Bryums). Voor alle zekerheid nemen we hier en daar 
een plakje mee om thuis te bekijken en dat heeft als resultaat dat we het vrij zeldzame 
Scharlakenknolknikmos (Bryum klinggraeffii) aan de lijst kunnen toevoegen. Het is de eerste en 
enige keer dat we die soort voor dit project kunnen noteren.  
 

 Moerasbos 
Langs de golfbaan is een groot moerasbos met vooral veel  Elzen en omgevallen Populieren en af 
en toe wat Wilgen. De stammen van de dode Populieren zijn hoofdzakelijk met grote 
slaapmossen begroeid 
en leveren geen 
bijzondere soorten 
op. Een groot deel van 
de bomen kunnen we 
wegens het hoge 
water overigens niet 
bereiken. Rondom de 
ronde plas groeien 
over een groot deel 
veel Rododendrons, 
waarachter statige 
beuken met hun rode 
en groene bladeren 
staan. Het is een mooi 
pad tussen de 
Rododendrons, maar 
voor mossen niet 
interessant. In de plas 
groeien onder meer Waterzuring en Wateraardbei. Aan de oostkant wordt de plas begrensd door 

Roodviltmos met mannelijke voortplantingsorganen (antheridiën) 
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een moerasbos, dat we slechts gedeeltelijk kunnen bereiken. Er liggen grote kussens veenmos, 
vooral Gewoon, Fraai en Gewimperd veenmos (Sphagnum palustre, S. fallax en S. fimbriatum), 
maar ook kleinere kussens met Haakveenmos (S. squarrosum). Verder Gewoon puntmos 
(Calliergonella cuspidata) en Gewoon sterrenmos (Mnium hornum). Na even zoeken vinden we 
ook Roodviltmos (Rhizomnium punctatum) en Lippenmos (Chiloscyphus polyanthos).  
De stammen en takken van de Wilgen en Vlieren worden bekeken – voor zover we ze met 
laarzen aan kunnen bereiken. Helaas ontkomt niet iedereen aan natte voeten, maar gezien het 
resultaat van onze speurtocht nemen we dat voor lief. We vinden meerdere Haarmutsen 
waaronder Gekroesde en Gladde haarmuts (Orthotrichum pulchellumen en O. striatum), twee 
Kroesmossen (Ulota’s), Gewoon Schijfjesmos (Radula complanata), Bleek Boomvorkje (Metzgeria 
furcata) en Vliermos (Cryphaea heteromalla). Het staat er allemaal en vaak op meerdere 
plaatsen. Ook verzamelen we van meerdere stammen Iepenmos (Zygodon), een klein bladmosje 
dat alleen microscopisch met zekerheid op naam gebracht kan worden. Thuis blijkt dat er twee 
verschillende soorten groeien te weten Staafjes- en Echt iepenmos (Zygodon conoideus en Z. 
viridissimus var. viridissimus). Aan de rand van het moerasbos, op een droger stuk, staan enkele 
jonge Zomereiken en daar vinden we behalve veel Haarmutsen ook Gewoon Pelsmos (Porella 
platyphylla), een zeldzame soort die als ‘Bedreigd’ o p de Rode Lijst Mossen staat. Op een 
afgewaaide tak van een Zomereik groeit Kwastjesmos (Platygyrium repens), de enige 
waarneming voor dit project.  
Het moerasbosje aan de zuidkant van het clubgebouw is minder interessant voor mossen en 
levert met uitzondering van Knikkend palmpjesmos (Isothecium myosuroides) geen nieuwe 
soorten voor het landgoed op.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Dood hout 
In het parkbos ten noorden van de golfbaan ligt niet veel dood hout, maar hier en daar is toch 
wat blijven liggen. Er groeit onder meer Geklauwd pronkmos (Herzogiella seligeri), een soort die 
vrijwel steeds op wegterend hout gevonden wordt, en Neptunusmos (Lepidozia reptans). Die 
laatste soort komt wel vaak op dood hout voor, maar we vinden haar ook regelmatig op de 
bodem en op greppelwanden.  
In het moerasbosje tussen de golfbaan en de Dommelbeemden ten zuiden van het clubhuis, 
groeien enkele Wilgen en op de hogere delen staan onder meer Gewone vogelkers en Lijsterbes. 
Op een dode stam vinden we Krulbladmos (Nowellia curvifolia). De stam is reeds ver weggeteerd, 
maar voor zover we kunnen nagaan is hij afkomstig van een Gewone vogelkers. Dat verbaast ons, 
omdat we Krulbladmos altijd op dood naaldhout vinden. Verder is de stam begroeid met vooral 

Microscopische opname mannelijke voortplantingsorganen Roodviltmos 
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Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla), Glad dikkopmos (Brachythecium salebrosum), en 
Gesnaveld klauwtjesmos. Krulbladmos wordt uitsluitend op dood hout aangetroffen en hoewel 
het aantal waarnemingen van dit mos de laatste jaren toeneem – met dank aan de 
bosbeheerders die het dode hout laten liggen – hoort het nog steeds bij de zeer zeldzame 
soorten in Nederland. 
 

 Vennen 
De venoevers op de golfbaan zijn vooral begroeid met grassen en kruiden en bieden niet veel 
mogelijkheden voor mossen, met uitzondering van de echte zompige delen. Hier groeit volop 
Gewimperd veenmos en Gewoon puntmos. Ook Hartbladig puntmos (Calliergon cordifolium) 
heeft hier en daar een plaatsje veroverd, evenals Sliertmos (Straminergon stramineum). Verder 
zien we mooie matten met Vensikkelmos (Warnstorfia fluitans), die met zijn lange kapselstelen 
erg opvalt. 
Rondom de grote poel in het zuiden van het park op de grens met Zegenrode, staan veel 
Rododendrons, vaak tot aan de rand van de plas waardoor vaatplanten hier geen kans krijgen. 
Wij kunnen er ook moeilijk bij komen, maar op enkele plaatsen lukt het ons wel de oever te 
bereiken. Hier groeit opvallend veel Kussentjesmos onder de Rododendrons en verder op 
vochtig, wegterend hout Viertandmos (Tetraphis pellucida) en Gaaf buidelmos (Calypogeia 
muelleriana). 
De kleine poelen (oude meanders?) aan de noordkant van de golfbaan liggen in de schaduw van 
Beuken. Voor grassen en kruiden is het ook hier te donker. De randen van deze plassen zijn 
hoofdzakelijk begroeid met Gewoon sterrenmos en Kussentjesmos. In het water heel veel 
Gewoon watervorkje (Riccia fluitans), waardoor er een groene waas overheen ligt.  
 

 Heide 
Op de golfbaan zijn enkele geplagde percelen waar zich kleine heideveldjes met vooral 
Struikheide hebben ontwikkeld. Verder is er op het hele landgoed geen heide te vinden.  

 
         Ruig haarmos  

 

De heideplanten zijn hier nog jong en ook andere planten zoals Muizenoor, Zandblauwtje, 
Veldbies en Mannetjesereprijs hebben een plaatsje weten te veroveren.  
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Daartussen groeien enkele algemene mossoorten, onder meer Gesnaveld klauwtjesmos, Fijn en 
Groot laddermos en Gewoon haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus). Verder nog gewoon 
purpersteeltje (Ceratodon purpureus) en drie verschillende soorten Haarmos: Ruig, Zand- en 
Gewoon haarmos (Polytrichum piliferum, P. juniperinum en P. commune var. perigoniale). 

 Beekdal met beemden 
De oevers van de Dommel zijn over het algemeen dicht begroeid met grassen en kruiden 
waardoor er geen mossen groeien. Hetzelfde geldt voor de vistrap, maar niet voor de betonnen 
wand van de stuw (zie hieronder bij stenige substraten). Tegen de houten beschoeiing bij een 
kano-uitstapplaats staat Gewoon pluisdraadmos (Amblystegium serpens) en Beekmos 
(Leptodictyum riparium). De oude meanders zien er heel mooi uit, vaak omzoomd met struiken, 
maar we vinden er nauwelijks mossen. Wel zien we Gewoon watervorkje (Riccia fluitans) drijven 
op het water van een meander. 
De beemden zijn vooral met grassen en kruiden begroeid en lijken op het eerste oog weinig te 
bieden, maar we lopen er toch even over heen. We zoeken naar kale plekken en vinden hier en 
daar wat oudere molshopen, waar enkele pioniers hun kans gegrepen hebben. Vals kortsteeltje 
(Pseudephemerum nitidum), een klein mos met een zittend kapseltje, is hier de meest 
voorkomende soort. Ook vinden we af en toe een plukje Braam- en Oranjeknolknikmos (Bryum 
rubens en B. tenuisetum) en Slankmos (Leptobryum pyriforme). Verder de algemene soorten 
Gewoon dikkopmos, Fijn laddermos en Gewoon haakmos. In een wat drassig stuk vinden we veel 
Gewoon en Hartbladig puntmos (Calliergonella cuspidata en Calliergon cordifolium), twee forse 
mossen die vooral op natte plaatsen te vinden zijn. Op de oever van poel groeit massaal 
Moerassikkelmos (Drepanocladus aduncus), een algemene soort voor deze biotopen, maar voor 
het onderhavige project de enige waarneming.  
We lopen een extra stukje om een braakliggende maïsakker te kunnen bekijken en die moeite 
blijkt niet tevergeefs, want we kunnen enkele soorten op de lijst noteren die we verder in de 
omgeving niet gezien hebben, Het zijn Gewoon en Klein landvorkje (Riccia glauca en R. 
sorocarpa), Gewoon plakkaatmos (Pellia epiphylla) en Roestknolknikmos (Bryum 
microerythrocarpum).  
 

 Ruderale terreinen en stenige substraten  
De paden in het parkbos van Zegenwerp zijn vaak halfverhard. Op beschaduwde plaatsen zijn 
hier nauwelijks mossen te zien, maar soms valt er wat licht tussen de bomen door op de bodem 
en dan valt de geelgroene kleur van Smaragdsteeltjes (Barbula’s) op: Zowel Gewoon als 
Kleismaragdsteeltje (B. convoluta en B. unguiculata) staan er evenals Spits smaragdsteeltje 
(Pseudocrossidium hornschuchianum). Bij een bezoek in 2006 is hier ook Opgerold 
smaragdsteeltje (P. revolutum) gevonden, maar die hebben wij helaas niet meer gezien. 
Opgerold smaragdsteeltje behoort bij de zeldzame mossen in Nederland. 
De paden van de golfbaan worden goed schoongehouden waardoor de mossen nauwelijks kans 
krijgen om er zich te vestigen. Wel vinden we rondom een schuur algemene soorten als Gewoon 
krulmos en Parapluutjesmos.  
De betegelde stoep bij die schuur ligt gedeeltelijk in de schaduw en is mooi begroeid met allerlei 
steensoorten waaronder Broed- en Breed dubbeltandmos (Didymodon rigidulus en D. luridus), 
Muur- en Boomsnavelmos (Rhynchostegium murale en R. confertum) en Oranjesteeltje 
(Bryoerytrhophyllum recurvirostre). 
Ook de betonnen stuw van de Dommel ziet er voor ons mooi uit. We dalen via het talud af naar 
de waterlijn en zien daar mooi Watervalmos (Rhynchostegium riparioides) groeien, het doet zijn 
naam echt eer aan, want het water komt hier met kracht van de stuw omlaag. Aan de 
beschaduwde kant staat ook veel Gewoon muursterretje (Tortula muralis). Hogerop in de zon 
groeien onder meer Gesteelde haarmuts (Orthotrichum anomalum), Muurachterlichtmos 
(Schistidium crassipilum), Gewoon zijdemos (Homalothecium sericeum) en Gewoon muisjesmos 
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(Grimmia pulvinata), alle algemene soorten op muren.  
 

 Greens 
Op de greens groeien weinig mossen. De greenkeepers doen hun uiterste best deze te weren en 
– op een enkel perceel na – slagen ze daar heel goed in. Op die enkele plaats waar dat niet lukt, 
vinden we vier algemene soorten te weten Zilvermos (Bryum argenteum), Gewoon Haakmos 
(Rhytidiadelphus squarrosus), Fijn laddermos (Kindergia praelonga) en Gewoon purpersteeltje 
(Ceratodon purpureus). De randen van de greens worden niet zo vaak gemaaid en daar profiteren 
de mossen van. Vooral Gewoon haakmos vinden we hier massaal, maar ook Groot laddermos 
(Pseudoscleropodium purum) en Gewoon rimpelmos (Atrichum unduluatum) groeien er op veel 
plaatsen. Tegen de hellingen zien we vaak mooie populaties van Rond boogsterrenmos 
(Plagiomnium affine).  
 

 

4.3 Zegenrode 
  
Zegenrode is een klein particulier landgoed van 22 hectare dat in het noorden aan de golfbaan en in 
het zuiden aan landgoed Venrode grenst. In het oosten liggen de Dommelbeemden en aansluitend 
de beek zelf. Een groot deel van het landgoed wordt bestat uit twee grote ovaalvormige vennen, 
omzoomd door naaldbos.  
 
Zegenrode valt helemaal in kilometerhok 151/403 

 
 ven op landgoed Zegenrode  
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 Naaldbos 
De naaldbossen bestaan voor een deel uit dennenbos, waar zoals gewoonlijk geen bijzondere 
mossen groeien. Wel worden we verrast door een bewoonde dassenburcht die vlakbij een 
woning ligt. De woning lijkt niet permanent bewoond, dus waarschijnlijk worden de dieren hier 
weinig gestoord.  
Een perceel met Douglassparren heeft wel een mooi bedekte mosbodem. Er groeit vooral veel 
Fraai haarmos (Polytrichum formosum), Groot en Fijn laddermos, Gewoon sterrenmos (Mnium 
hornum), Geplooid snavelmos (Eurynchium striatum) en Gewoon gaffeltandmos (Dicranum 
scoparium). Het zijn allemaal algemene soorten maar de verschillende kleuren groen geven een 
fraai mozaïek. Daartussen staat een grote populatie van het vrij zeldzame Riempjesmos 
(Rhytidiadelphus loreus).  
 

 Vennen 
Het grootste ven aan de oostzijde van het landgoed wordt begrensd door een bos dat bijna tot 
de oever van het ven reikt. Op de overgang van oever naar bos zijn een soort rabatten aangelegd 
die mooi met mossen zijn begroeid: vooral de topkapselmossen Kussentjesmos (Leucobryum 
glaucum), Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus), Gewoon pluisjesmos (Dicranella 
heteromalla) en Gewoon gaffeltandmos zijn goed vertegenwoordigd. Verder zien we er ook  
slaapmossen als Groot laddermos, Geplooid snavelmos, Gewoon thujamos (Thuidium 
tamariscinum) en Glanzend platmos (Plagiothecium denticulatum). Het zijn geen bijzondere 
soorten maar ze staan er 
prachtig bij in die 
vochtige omgeving. Door 
de aaneengesloten 
begroeiing en de 
verschillende kleuren 
groen is het werkelijk een 
lust voor het oog. Op de 
oever van het ven zelf 
staan vooral veenmossen: 
Geoord, Gewimperd, 
Fraai, Water- en 
Haakveenmos (Sphagnum 
denticulatum, S. 
fimbriatum, S. fallax , S. 
cuspidatum, en S. 
squarrosum) en ook hier 
en daar Hartbladig 
puntmos (Calliergon 
cordifolium).  
Aan de overkant van het ven zijn op dezelfde manier rabatten gegraven waarop dicht bij de 
oever wat loofhout groeit, voornamelijk Berken en Wilgen. Op de bodem onder een 
Gagelstruweel vinden we op een open stukje een mooie populatie van wel twee vierkante meter 
Glanzend maanmos (Cephalozia connivens). Verder vele aaneengesloten meters met Gewoon 
thujamos terwijl de greppelwanden zijn bekleed met grote kussen Gewimperd veenmos met 
daartussen veel Gewoon haarmos (Poytrichum commune). De takken van de Wilgen zijn begroeid 
met algemene Haarmutsen en Kroesmossen en op één plaats vinden we zelfs Knikkend 
palmpjesmos (Isothecium myosuroides). 
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 Greppel 
Een diepe greppel in het bos langs een pad nabij de Dommelbeemden, heeft mooie rechte 
wanden en ziet er veelbelovend uit. De wanden zijn kort geleden geschoond en nog weinig 
begroeid; wel staan er op meerdere plaatsen mooie exemplaren Dubbelloof. Onder aan de 
greppel, net boven de waterlijn, staat een brede strook met Gewoon plakkaatmos (Pellia 
epiphylla). Verder veel Gewoon Pluisjesmos, Gewoon pronkmos (Pseudotaxiphyllum elegans), 
Gewoon sterrenmos en Slankmos (Leptobryum pyriforme), algemene soorten voor dit biotoop.  
 
 
  

4.4 Wilhelminapark 
 

Het Wilhelminapark dankt zijn naam aan Johan Lodewijk Marggraff. Hij kocht het landgoed in 1878 
en noemde het naar zijn vrouw Wilhelmina. Na het overlijden (in 2003) van Ewald Marggraff, de 
laatste particuliere eigenaar van het landgoed, is het – evenals een deel van de Geelders – eigendom 
geworden van de Stichting Marggraff . Het is een landgoed van 110 hectare groot. Omstreeks 1800 is 
het ontgonnen en in de loop van de 19e eeuw is het met bos beplant. In de 20e eeuw is een groot 
deel echter voor agrarisch gebruik opnieuw ontgonnen, maar er zijn nog veel bospercelen bewaard 
gebleven die hoofdzakelijk met Grove Den en Amerikaanse eik zijn beplant. Het landgoed bestaat uit 
akkers, weilanden en gemengd bos en wordt doorkruist door kaarsrechte paden en dreven. Verder 
staan er enkele ruïnes want na het vertrek van de laatste pachters in 1970 zijn de gebouwen aan hun 
lot overgelaten (Caspers, 2012). Ook in de bossen is jarenlang geen onderhoud gepleegd waardoor er 
heel veel dood hout ligt. 
 
Het Wilhelminapark valt in kilometerhokken 150/403 en 150/404 
 
 

 
Zanddubbeltjesmos  
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 Loofbos 
In de percelen met Amerikaanse eik ligt veel onverteerd blad op de bodem, dus weinig mossen. 
Op de Vlieren, die hier en daar staan, groeien wel epifyten onder meer Vliermos (Cryphaea 
heteromalla), Gewoon pluisdraadmos (Amblystegium serpens), Grijze haarmuts (Orthotrichum 
diaphanum) en Boomsnavelmos (Rhynchostegium confertum); soorten die we vaak op Vlieren 
vinden.  
In een oud loofbos met vooral Zomereik en Berk, en hier en daar ook Amerikaanse eiken en 
Grove dennen, valt het op dat er nauwelijks epifyten op de stammen groeien. Waarschijnlijk zijn 
de Eiken daarvoor te oud. Op jonge Lijsterbes en Gewone vogelkers, die hier en daar opschieten, 
vinden we wel regelmatig Gewone en Grijze haarmuts (Orthotrichum affine en O. diaphanum) en 
een enkele keer Broedhaarmuts (O. lyellii) terwijl Knots- en Trompetkroesmos (Ulota bruchii en 
U. crispa) er verhoudingsgewijs veel staan. Een enkele keer vinden we Helmroestmos (Frullania 
dilatata). Een klein plukje groen op een jonge opgaande Gewone vogelkers trekt de aandacht van 
een van de werkgroepleden. Tot onze verbazing groeit daar Stekeltjesmos (Pterigynandrum 
filiforme), een zeer zeldzame soort die als ‘Gevoelig’ op de Rode Lijst Mossen staat. Het groeit er 
in kleine hoeveelheid op een dunne tak van ca. 10 cm doorsnee. Op enkele kleine plukjes 
Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) na, is de tak verder helemaal kaal.  
Op de Berken groeit wel opvallend veel Bossig gaffeltandmos (Dicranum montanum) en ook Bros 
gaffeltandmos (Dicranum tauricum) is hier niet zeldzaam. Verder heel veel Kussentjesmos 
(Leucobryum glaucum) zowel op de stammen als op de bodem. Soms zijn de greppels – er zijn 
rabatten opgeworpen – over vele meters met Kussentjesmos begroeid. Er loopt een diepe, brede 
sloot die veel wegheeft van een oude meander. Tegen een verticaal kantje vinden we onder 
meer een aantal levermossen te weten Nerflevermos (Diplophyllum albicans), Neptunusmos 
(Lepidozia reptans), Moeras- en Gaaf buidelmos (Calypogeia fissa en C. muelleriana) en het 
bladmos Gewoon pronkmos (Pseudotaxiphyllum elegans).  
Plaatselijk is de bodem mooi bedekt met vooral Groot en Fijn laddermos, grote populaties van 
Fraai haarmos en verder Gesnaveld klauwtjesmos en Geplooid snavelmos. In een wat rijker 
perceel vinden we op enkele plaatsen Thujamos (Thuidium tamariscinum), enkele pollen met 
Gewimperd veenmos (Sphagnum fimbriatum) en het vrij zeldzame Riempjesmos 
(Rhytidiadelphus loreus). Er ligt ook veel dood hout (zie hieronder bij dood hout).  
 

 Naaldbos 
Op landgoed Wilhelminapark zijn veel percelen met Grove den, vaak vergezeld van Amerikaanse 
eik. De bodem is in zulke gevallen meestal arm aan mossen omdat door het overvloedige blad 
van de Amerikaanse eik de mossen geen kans krijgen zich te vestigen of te handhaven. Dit geldt 
overigens ook voor vaatplanten. Voor mossen wordt dat hier op het landgoed ruimschoots goed 
gemaakt door het vele dode hout dat hier al jarenlang op de bodem ligt (zie hieronder).  
 

 Dood hout 
Zoals in de inleidende alinea van deze paragraaf beschreven, bestaat het bosbeheer op landgoed 
Wilhelminapark al jarenlang uit niets doen. Er liggen dan ook dode stammen op de bodem in alle 
stadia van vertering. Sommige zijn zover vergaan dat ze niet meer zichtbaar zijn, maar mooie 
rechte stroken mos – vooral Fraai haarmos – van een paar meter lang en zo’n halve meter breed 
doen vermoeden dat daaronder een volledig weggeteerde stam ligt. Dat zien we op meerdere 
plaatsen in zowel in de naald- als de loofbossen.  
Heel veel dood hout dus in alle bossen op het landgoed. Soms ligt het er nog maar kort, sinds de 
laatste storm van enkele maanden geleden, andere stammen liggen er al langer, maar zijn nog 
maar nauwelijks begroeid en weer andere zijn al ver weggeteerd en helemaal met mossen 
overgroeid. In dat laatste geval zijn algemene slaapmossen meestal dominant zoals Gesnaveld 
klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme), Fijn laddermos (Kindbergia praelonga) en Gewoon 
dikkopmos (Brachythecium rutabulum). Ze worden vergezeld door de topkapselmossen Grijs en 
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Boskronkelsteeltje (Campylopus introflexus en C. flexuosus), Viertandmos (Tetraphis pellucida), 
Gewoon knopjesmos (Aulcamnium androginum), Kussentjesmos (Leucobryum glaucum) en 
Geelsteeltje (Orthodontium lineare). Ook de levermossen Gaaf buidelmos (Calypogeia 
muelleriana) en Neptunusmos (Lepidozia reptans) groeien er regelmatig tussen. Het staat er 
allemaal prachtig bij en al die verschillende kleuren groen is een lust voor het oog en daarbij 
komen dan nog de kleurige kapsels van Viertandmos en Geelsteeltje.  
Geklauwd pronkmos (Herzogiella seligeri) staat er weliswaar niet zo uitbundig maar laat zich ook 
regelmatig zien. Dit mos wordt vrijwel uitsluitend op dood hout gevonden en staat op de 
standaardlijst mossen (Siebel, 2005) nog als vrij zeldzaam te boek. Het wordt de laatste jaren 
echter steeds meer waargenomen omdat er in veel bossen een toename is van dood hout.  
 
Drie bijzondere mossen op dood hout: 
Zanddubbeltjesmos (Odontoschisma denudatum) vinden we ook op een wegterende stam, die 
voor een groot deel overgroeid is met Kussentjesmos. De ronde, bruinrode blaadjes van dit 
levermos vallen heel erg op tussen de forse blauwgroene pollen van het Kussentjesmos. Zoals de 
naam al aangeeft wordt Zanddubbeltjesmos vooral op zandbodems aangetroffen, meestal in 
heideachtige vegetaties, maar de laatste jaren komt het sporadisch voor op dood hout zoals hier 

dus ook het geval is. Het is 
een zeldzame soort in 
Nederland die als Kwetsbaar 
op de Rode Lijst Mossen 
staat. 
Krulbladmos (Nowellia 
curvifolia) is wel een typische 
soort voor dood hout. We 
vinden dit prachtige 
levermos op een dode stam 
van een Grove den. We 
hadden er al een poos naar 
lopen zoeken maar daarbij 
vooral gelet op ontschorste 
stammen die nog weinig 
begroeid zijn, de favoriete 
standplaats van deze soort. 

We vinden dit mos echter 
op een stam die helemaal 
overdekt is met 

hoofdzakelijk levermossen, vooral Gaaf buidelmos en Neptunusmos en hier en daar ook wat 
Glanzend maanmos. Krulbladmos groeit er over de andere mossen heen en valt op door zijn 
bruinrode kleur. 
Priembladmos (Dicranodontium denudatum) is wel de meest bijzondere vondst van het hele 
project. Geen levermos maar een topkapselmos dat opvalt door zijn donkergroene blaadjes.  
Op het eerste gezicht lijkt het veel op Boskronkelsteeltje (Campylopus flexuosus) maar wanneer 
je met een hand over de mat aait, ziet je hand groen van de blaadjes die loslaten van de takken. 
Bij nadere inspectie van de plant zie aan de stengel de littekens op de plaats waar de blaadjes 
hebben gezeten zoals in de voorlopige verspreidingsatlas (BLWG, 2007) zo mooi is beschreven.  
Priembladmos is in Nederland zeer zeldzaam, het is voor eerst gevonden in Zuid-Limburg bij 
Vaals en verder alleen bekend van enkele plaatsen op de Veluwe. En nu dus in Brabant in een 
grote populatie over meerdere stammen met een totale oppervlakte van meerdere vierkante 
meters aan. Voor zover wij hebben kunnen zien groeit het alleen op dood naaldhout. 
Begeleidende soorten zijn vooral Kussentjesmos en Gewoon sterrenmos (Mnium hornum) en 

Zanddubbeltjesmos met Kussentjesmos 
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soms Gesnaveld klauwtjesmos. In de omgeving staan Zomereik, Berk en enkele Dennen en 
Sporkehout. Op de bodem groeit verder veel Pijpenstrootje en Stekelvaren. Het is niet 
onmogelijk, dat we deze soort wel eens over het hoofd zien want van een afstand lijkt 
Boskronkelsteeltje er veel op en als je er niet op bedacht bent zou je er achteloos aan voorbij 
kunnen lopen.  
 

 Greppels 
In het zuidelijk deel van het park valt op dat de greppels met veel varens zijn begroeid, vooral de 
grote hoeveelheid aan Koningsvarens zijn prachtig, maar er staat ook Dubbelloof en Wijfjesvaren. 
Daartussen vooral algemene mossen voor beschaduwde greppels zoals Gewoon sterrenmos en 
Moerasbuidelmos. Aan de voet van een wand, op een iets minder beschaduwde plaats zien we 
grote matten met Korreltjespeermos (Pohlia bulbifera).  
Aan de noordkant van het landgoed vinden wij aan de rand van het bos in een greppel Gewone 
viltmuts (Pogonatum aloides) die naast algemene soorten verder vergezeld wordt door 
Oranjeknolknikmos (Bryum tenuisetum). Gewone viltmuts vestigt zich meestal tegen lemige 
kantjes en dat is ook hier het geval. Voor het hudige onderzoek is het de enige vindplaats van 
deze soort.  
 

 Weiland met poel 
We bekijken af en toe een deel van het weiland, maar ze zijn voor mossen niet interessant. Er 
lopen soms koeien en in de wat oudere trapgaten vinden we wel algemene soorten als Bleek 
dikkopmos (Brachythecium albicans) en Braamknikmos (Bryum rubens) en op nattere plaatsen 
Oeverpluisdraadmos (Amblystegium varium).  
Een poel in een weiland heeft wat steile kantjes en die worden door de koeienpoten met rust 
gelaten. Hier vinden we enkele pioniers waaronder Hakig smaltandmos (Ditrichum cylindricum), 
Oranjeknol- en Roestknolknikmos (Bryum tenuisetum en B. microerythrocarpum), Klein 
rimpelmos (Atrichum tenellum) en de levermossen Echt vetmos (Aneura pinguis) en 
Goudkorrelmos (Fossombronia spec.). Helaas heeft di laatste soort geen sporenkapsels, zodat we 
er geen soortnaam aan kunnen geven. 
Soms wordt onze aandacht door andere zaken dan mossen getrokken. Zo zien we in het voorjaar 
van 2012 een kalf, dat net geboren is en nog een beetje wankel op zijn poten staat. Het volgt 
trouw de moeder, totdat die door een modderig pad wegloopt en het kleintje achterlaat, dat niet 
in staat is om te volgen. Spoedig komt de moeder met de hele kudde terug en we zien hoe het 
pasgeboren kalf door de hele kudde onder de voet gelopen wordt. Hopelijk is het nog goed 
gekomen... 
 

 Ruderaal terrein en stenige substraten 
Er staan enkel ruïnes van woningen die – net als de bossen – al jarenlang aan hun lot zijn 
overgelaten. Soms staat er nog een muur overeind, eenmaal zelfs met een compleet rookkanaal 
waar een onderzoekend werkgroeplid naar boven keek en een kerkuil zag knikkebollen. Vaak is 
het echter niet meer dan wat puin op de bodem, al dan niet overgroeid door brandnetels en 
struiken.  
Bij een van die ruïnes liggen wat bakstenen op de grond. Het is er beschaduwd door struiken en 
de bodem is redelijk vochtig. Een inspectie van het puin levert Voegenmos (Gyroweisia tenuis) 
op, een heel klein mosje dat vooral gevonden wordt op de voegen van kalkmortel. Het komt in 
Nederland vooral voor in Zuid-Limburg en in het rivierengebied, verder is het overal zeer 
zeldzaam. Een tweede bijzondere waarneming – en voor dit deel van Nederland nog veel 
zeldzamer – is Slank snavelmos (Rhynchostegiella tenella), een slaapmosje dat we in het veld niet 
meteen op naam kunnen brengen, maar dat na microscopisch onderzoek snel een naam krijgt.  
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 Slank snavelmos 
 
Beekmos (Leptodictyum riparium) en ook heel mooi Glad dikkopmos (Brachythecium 
salebrosum). Het zijn algemene soorten die regelmatig op steen gevonden worden, met 
uitzondering van Muurknikmos dat bij de vrij zeldzame soorten hoort. Een eternieten golfplaat 
herbergt verder nog Grijze haarmuts (Orthotrichum diaphanum), Breed dubbeltandmos 
(Didymodon luridus) en Uitgerand zodesterretje (Syntrichia virescens). Op een stapel met 
wegterende houtwolcementplaten vinden we tot onze verbazing Kleivedermos (Fissidens 
taxifolius). Zoals de Nederlandse naam al suggereert wordt die meestal op kleiige bodem 
waargenomen, dus een vreemde standplaats. Bovendien is het – hoewel in Nederland een 
algemene soort – voor ons de enige waarneming voor dit project. 
We bekijken ook de halfverharde paden en vinden algemene soorten die we daar kunnen 
verwachten zoals Gewoon- en Kleismaragdsteeljte (Barbula convoluta en B. unguiculata), Bleek 
dikkopmos (Brachythecium albicans), Zilvermos (Bryum argenteum), Purpersteeltje (Ceratodon 
purpureus) en in de berm zowel Ruig- als Zandhaarmos (Polytrichum piliferum en P. juniperinum). 
 

 

4.5 Halse Barrier 
 
Aan de noordkant van het Wilhelminapark grenst het landgoed de Halse Barrier. Het is 13 hectare 
groot. Stichting De Halse Barrier is eigenaar. Het park is aangelegd omstreeks 1850 en toen is ook 
een grote vijver gegraven. Deze vijver beslaat een groot deel van het landgoed. Het zand dat uit de 
vijver kwam is gebruikt om de heuvel te vormen waarop een villa is gebouwd. (www.halsebarrier.nl). 
Het landschapspark bestaat verder vooral uit loofbos en graslanden. 
 
De Halse Barrier valt voor het grootste deel in kilometerhok 150/404 en voor een klein deel in 
149/404 
 

http://www.halsebarrier.nl/
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 Loofbos 
Het bos van het landgoed is min of meer een park met brede paden, greppels en weilanden. Op 
een open stuk nabij de plas groeit een grote populatie Gewoon haarmos (Polytrichum commune 
var. commune), verder vinden we veel Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum), Gewoon 
gaffeltandmos (Dicranum scoparium). Op de bodem groeit een grote mat met Glad dikkopmos 
(Brachythecium salebrosum), een soort die we meestal op bomen aantreffen. Ook valt het ons op 
dat er veel Krom platmos (Plagiothecium laetum) groeit, fraai met sporenkapsels. 
Op de – meestal oude – Zomereiken groeien weinig epifyten, maar hier en daar vinden we wel 
Gewone haarmuts (Orthotrichum affine).  
 

 Dood hout 
De mooiste waarneming van de Halse Barrier is wel Grof etagemos (Loeskeobryum brevirostre), 
dat we slechts eenmaal vinden in de elf onderzochte kilometerhokken. Grof etagemos is een fors 
bladmos dat niet gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Hoewel het in Nederland nog bij de 
zeer zeldzame soorten hoort en als ‘Bedreigd’ op de Rode Lijst Mossen staat, wordt het de 
laatste decennia steeds meer waargenomen. Het is vooral een soort van vochtige loofbossen en 
groeit zowel op de bosbodem als op dood hout. We vinden het hier op een oude stronk van meer 
dan een meter doorsnede, waar het groeit in gezelschap van onder meer Gewoon Gaffeltandmos 
(Dicranum scoparium). De laatste soort draagt hier rijk sporenkapsels hetgeen voor Gewoon 
gaffeltandmos redelijk zeldzaam is 
 

  
         Geelsteeltje met sporenkapsels   

 

Verder vinden we op het dode hout vooral soorten die min of meer algemeen zijn en die we op 
landgoed Wilhelminapark ook volop gezien hebben waaronder knopjesmos (Aulacomnium 
androgynum) en Geelsteeltje (Orthodontium lineare), mossen die we vrijwel alleen op dood hout 
aantreffen. We vinden er echter ook mossen die minder kieskeurig zijn en ook op de bodem of 
op levend hout voorkomen, zoals Bos- en Grijs kronkelsteeltje (Campylopus flexuosus en C. 
introflexus). Ook Bros gaffeltandmos (Dicranum tauricum) zien we op meerdere plaatsen, evenals 
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Bossig gaffeltandmos (D. montanum). 
 

 Gegraven plas 
De grote vijver ligt centraal op het kleine landgoed en neemt met zijn afmetingen een 
prominente plaats in. Er loopt een pad helemaal rondom, dat we bewandelen. Overigens bezorgt 
ons dat wel natte kleren want de vegetatie is behoorlijk hoog en de schaduwkant is in deze tijd 
van het jaar (oktober) nog behoorlijk nat. De prachtige Koningsvarens aan de oever vallen 
meteen op evenals de Moeraswederik die grote delen van het wateroppervlak bedekt. Wat 
mossen betreft zien we aan de rand van de plas vooral het algemene Geoord veenmos 
(Sphagnum denticulatum), andere veenmossen nemen we niet waar. Verder staat er redelijk veel 
Vensikkelmos (Warnstorfia fluitans) maar er groeit ook Geveerd sikkelmos (Warnstorfia 
exannulata). In het veld menen we al dat het er afwijkend uitziet en we nemen een stukje mee 
voor microscopische controle. Beide soorten groeien hier dus dicht bij elkaar. Geveerd sikkelmos 
gaat in Nederland erg achteruit en staat als ‘Kwetsbaar’ op de Rode Lijst Mossen. Deze vondst is 
de enige waarneming voor het project. 
In het moerassige deel staat hier en daar Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum en Roodviltmos 
(Aulacomnium palustre). Die laatste soort is een prachtige verschijnining met zijn rechtopstaande 
stengels, zijn groene blaadjes en het daarbij afstekende roodbruine rhizoïdenvilt en daarom altijd 
weer leuk om te vinden.  
Na wat intensiever zoeken vinden we tegen een opstaand kantje ook wat kleinere soorten zoals 
Moeras- en Gaaf buidelmos (Calypogeia muelleriana en C. fissa), Lichtrandmos (Jungermannia 
gracillima) en Gewoon maanmos (Cephalozia bicuspidata). Het zijn levermossen die we vaak op 
vergelijkbare plaatsen vinden. 
 

 Ruderaal terrein en stenige substraten 
In de buurt van de villa lopen paden die verhard zijn met steenslag. Hierop groeien algemene 
soorten als Gewoon smaragdsteeltje (Barbula convoluta), Zilvermos (Bryum argenteum), 
Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha) en Gewoon krulmos (Funaria hygrometrica). Twee 
knikmossen nemen we mee voor verder onderzoek en thuis blijkt dat er zowel Violet- als 
Purperknolknikmos (Bryum violaceum en B. ruderale) bij zit. Als enige Knikmossen in Nederland 
met paarsachtige rhizoïden zijn ze onder de microscoop gemakkelijk herkenbaar maar in het veld 
is dat niet altijd goed te zien. Het zijn vrij zeldzame soorten waarvan in het onderhavige project 
Violetknolknikmos de enige waarneming is. 
Dankzij de zeer gastvrije bewoners van de villa – we worden zelfs uitgenodigd op koffie met koek 
– zijn we ook in staat om de stenen muurtjes in de tuin te bekijken. Ook ligt er een bakstenen 
trap die enigszins beschaduwd wordt door struiken. Algemene mossen die je op steen kunt 
vinden treffen we hier aan waaronder Muisjemos (Grimmia pulvinata), Gedraaid knikmos (Bryum 
capillare), Gewoon, Klei- en Spits smaragdsteeltje (Barbula convoluta, B. unguiculata en 
Pseudocrossisium hornschuchianum). Ook heeft het vrij zeldzame Breed dubbeltandmos 
(Didymodon luridus) hier een plaatsje weten te veroveren. 
 
 

4.6 Eikenhorst 
 

Landgoed Eikenhorst – ten westen van de A2 – beslaat 35 hectare en is aangelegd in 1806. Het is in 
handen geweest van verschillende families en vanaf 1933 werd het ondergebracht in een stichting en 
opengesteld voor publiek.  
Kenmerkend voor het landgoed zijn de doorzichten, kronkelende paden, monumentale lanen en het 
parkbos met een meanderende waterpartij, die de indruk moet wekken een beekje te zijn (Bakkers & 
Caspers, 2007). Er zijn veel solitaire bomen aangeplant, die tot de dag van vandaag als statige 
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monumenten staan te pronken. Anders dan de naam doet vermoeden, zijn het niet hoofdzakelijk 
Eiken, je kunt er een scala aan boomsoorten in vele kleuren bewonderen. In 2004 is het landgoed 
aangewezen als rijksmonument. 
 
Het grootste deel van het landgoed valt in kilometerhok 149/403 en een klein deel in 149/402 en 

150/403. 

  

 

woning op landgoed Eikenhorst  

 

 Loofbos  
Van echte bossen is hier eigenlijk geen sprake, omdat de bomen meestal ver uit elkaar staan. Op 
de oude stammen groeien nauwelijks mossen, wel zijn de boomvoeten soms begroeid met Fijn 
laddermos (Kindbergia praelonga) en Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme). Er ligt 
veel blad op de bodem waardoor mossen weinig kans krijgen. Tegen kantjes en andere plaatsen 
waar het blad niet blijft liggen, weten sommige soorten toch een plaatsje te veroveren 
waaronder Fraai en Gerand haarmos (Polytrichum formosum en P. longisetum), Gewoon 
sterrenmos (Mnium hornum), Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) en Kussentjesmos 
(Leucobryum glaucum). Verder mooie matjes met Gewoon pronkmos (Pseudotaxiphyllum 
elegans) en Gewoon pluisjesmos (Dicranella heteromalla). Het zijn algemene soorten die we in 
vrijwel ieder bos aantreffen.  
Er ligt weinig dood hout, maar op oude boomstronken hebben Gedrongen kantmos (Lophocolea 
heterophylla), Geelsteeljte (Orthodontium lineare) en Gewoon knopjesmos (Aulacomnium 
androgynum) een plaatsje weten te veroveren, evenals Viertandmos (Tetraphis pellucida) en 
Geklauwd pronkmos (Herzogiella seligeri).  
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Bij ons bezoek op 21 juli 2011 zijn we getuige van hetgeen de storm enkele weken eerder heeft 
aangericht. Veel oude Beuken zijn omgewaaid hetgeen een trieste aanblik geeft. Ook een 
populierenaanplant aan de rand van het landgoed is zwaar beschadigd door de storm. We 
bekijken de stammen en vinden daar – behalve een aantal algemene epifyten – ook enkele 
soorten die tot de (vrij) zeldzame mossen horen te weten Knikker- en Boomsterretje (Syntrichia 
papillosa en S. laevipila), Vliermos (Cryphaea heteromalla) en Slanke haarmuts (Orthotrichum 
tenellum). Boomsterretje staat als ‘Kwetsbaar’ op de Rode Lijst Mossen.  
 

 Weiland met plas 
Het weiland langs de grote poel is een mooi bloemrijk hooiland, waartussen Gewoon haarmos 
(Polytrichum commune var. periogoniale) zich een prominente plaats heeft weten te veroveren. 
Het doet heel erg zijn best om met zijn sprietige takjes boven de grassen en kruiden uit te 
komen. Verder zien we er ook Gewoon haakmos (Rhtytidiadelphus squarrosus), maar die is 
minder succesvol. 
Ook de oever van de poel speuren we af en vinden er Lichtrandmos (Jungermannia gracillima), 
Moerasbuidelmos (Calypogeia fissa), Gewoon Plakkaatmos (Pellia epiphylla) en Beekmos 
(Leptodictyum riparium). De dikke, oude stammen van de Rododendrons aan de oostkant van de 
plas worden ook door ons bekeken maar we vinden er alleen Gesnaveld klauwtjesmos. 
 

 Greppel 
De diepe greppel aan de rand het landgoed heeft steile wanden en ten tijde van ons bezoek staat 
er zoveel water in dat het ons net lukt om – met laarzen aan – geen natte voeten te krijgen. Dat 
is natuurlijk geluk hebben, want nu kunnen we de steile kant goed bekijken. De beschaduwde 
zijde is mooi met levermossen begroeid: grote matten met vooral Nerflevermos (Diplophyllum 
albicans), Gewoon maanmos (Cephalozia bicuspidata) en Gaaf en Moerasbuidelmos (Calypogeia 
muelleriana en C. fissa). Verder vinden we er Gewoon sterrenmos en Groot Rimpelmos (Atrichum 
undulatum).  
 

   

greppel aan rand van landgoed Eikenhorst  
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4.7 Sparrenrijk 
 
Dit landgoed, ten zuiden van landgoed Eikenhorst en ten westen van de A2, is 53 hectare groot en is 
sinds 1954 eigendom van de gemeente Boxtel. Aanvankelijk vormden Sparrenrijk en Eikenhorst één 
landgoed maar werden in 1907 gesplitst. Dat was logisch omdat bij Eikenhorst het accent vooral lag 
op een fraai park en Sparrenrijk was vooral gericht op houtproductie. Zoals de naam al doet 
vermoeden bestaat het grootste deel uit naaldhout – dat in 1912 werd aangeplant – voornamelijk 
om de Limburgse mijnen van hout te voorzien. Inmiddels zijn er ook veel Amerikaanse eiken 
bijgekomen en er zijn ook enkele jonge eikenbosjes aangelegd (Caspers & Keldermans, 2012). Verder 
liggen en er een paar weilanden en akkers. Door natuurbeheer wordt getracht meer variatie in het 
bos aan te brengen. Het gebied kenmerkt zich door een patroon van rechte paden en dreven, met 
veel greppels. Midden door het gebied loopt van zuid naar noord de Vekemans van Lieshoutlaan. 
Aan de Oostzijde hiervan liggen nog veel weilanden en jonge loofbossen, aan de westkant liggen 
vooral de oude naaldbossen. 
 
Sparrenrijk valt in de kilometerhokken 149/402 en 149/403 en voor een klein stukje in 150/402. 
 

 Loofbos 
Hoewel Sparrenrijk oorspronkelijk vooral uit naaldbossen bestond, zien we nu ook veel 
loofbomen in de naaldbossen staan. Maar er zijn ook meerdere percelen met alleen Berken en 
Zomereiken. Vooral in het oostelijk deel van het gebied – dat er op de kaart minder bosrijk uitziet 
– is veel loofhout.  
Enkele percelen die op de topografische kaart (van 2009) nog als akkers staan ingetekend zijn 
inmiddels beplant met Zomereik. Veel brandnetels en weinig mossen op de bodem, maar dat 
gemis maken de stammetjes van de jonge bomen wel goed. We zijn op die dag slechts met 
tweeën en een groot deel van de dag besteden we aan het inspecteren van de stammen. We 
worden beloond met zeven verschillende haarmutsen (Orthotrichums), drie Kroesmossen 
(Ulota’s) en verder alle algemene epifyten. Heel veel Grijze haarmuts (Orthotrichum diaphanum) 

die hele stammen bedekt, 
meestal mooi met 
sporenkapsels. Uiteraard ook 
Gewone haarmuts (O. affine) 
en zeker op 30 verschillende 
bomen Gekroesde haarmuts 
(O. pulchelllum). Dit vrij 
zeldzame mos met zijn 
typische mutsje groeit er vaak 
in grote hoeveelheden. 
Broed- Ruige, Gladde en 
Slanke haarmuts (O. lyellii, O. 
speciosum, O. striatum en O. 
tenellum) vinden we slechts 
één of enkele keren. 

Opvallend is dat er veel 
Uiterwaardmos (Leskea 

polycarpa) en Vliermos (Cryphaea heteromalla) in jonge staat groeien, dus meestal zonder 
sporenkapsels. Hierdoor kunnen we goed oefenen om de verschillen tussen beide soorten in 
deze staat van ontwikkeling te herkennen. Beide soorten vinden we zeker op zo’n 20 bomen. Op 
meerdere plaatsen staat Gewoon zijdemos (Homalothecium sericeum) en Knikkersterretje 
(Syntrichia papillosa). Ook een grote populatie van Boommos (Pylaisia polyantha) verrast ons, 

Knikkersterretje  
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mooi met 2 generaties kapsels. De mooiste vondst van deze dag is echter wel Gewoon pelsmos 
(Porella platyphylla), dat in een plakkaatje van ca. acht cm in doorsnee groeit op een hoogte van 
ongeveer 1,20 meter. Dit levermos staat als ‘Bedreigd’ op de Rode Lijst Mossen. In totaal vinden 
we in het bosje 37 verschillende soorten, waarvan 5 levermossen. 
In het zuidelijk deel van het landgoed is een Berkenbosje met verspreid jonge Zomereiken. Ook 
hier is het rijk aan epifyten en kunnen we nog een aantal soorten voor Sparrenrijk aan de lijst 
toevoegen. Het zijn Glad dikkopmos (Brachythecium salebrosum), Staafjesiepenmos (Zygodon 
conoideus) en het zeer zeldzame Blauw boomvorkje (Metzgeria fruticulosa). Dit fraaie levermos – 
dat als ‘Gevoelig’ op de Rode Lijst Mossen staat – bedekt een groot deel van de stam en ook 
enkele zijtakken van een Zomereik. Hier krijgen bodemmossen wel een kans, maar het blijft bij 
algemene soorten waarvan Gewoon Thujamos (Thuidium tamariscinum) met zijn frisgroene, 
geveerde takken wel het mooiste is.  
 

 Naaldbos 
Een groot deel van landgoed bestaat nog uit naaldhout. De dennenbossen zijn niet erg 
mossenrijk, maar algemene soorten als Bronsmos (Pleurozium schreberi), Gewoon gaffeltandmos 
(Dicranum scoparium), Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) en Groot laddermos groeien er 
wel. Hier en daar ligt dood hout dat soms wel mooi met allerlei mossen bedekt is (zie hieronder 
bij dood hout).  
In enkele percelen met Douglassparren liggen veel omgevallen bomen, waardoor er veel licht op 
de bodem valt. Op die plaatsen grijpen mossen hun kans en we zien mooie grote tapijten met 
Geplooid snavelmos (Eurynchiumn striatum), Gerimpeld platmos (Plagiothecium undulatum) en 
Gewoon thujamos en op een enkele plaats staat Riempjesmos (Rhtytidiadelphus loreus). De 
meest bijzondere waarneming is Grote viltmuts (Pogonatum urnigerum) dat op een walletje 
groeit, ontstaan door een gegraven kuil. Het zand uit die kuil is een beetje lemig en vooral 
begroeid met Fraai haarmos (Polytrichum formosum) en Groot rimpelmos (Atrichum undulatum). 
Grote viltmuts is nauw verwant aan die twee soorten maar het valt met zijn blauw-groene kleur 
meteen op. Dit mos staat als ‘Kwetsbaar’ op de Rode Lijst Mossen en is onze enige waarneming 
voor dit project. 
De gemengde percelen met 
Grove den, Amerikaanse eik 
en soms Beuk leveren voor 
de mossen weinig soorten 
op. 
 

 Dood hout 
Vooral in de naaldbossen ligt 
nogal wat dood hout. De 
stammen op de bodem zijn 
soms prachtig begroeid met 
grote kussen 
Boskronkelsteeltje 
(Campylopus flexuosus) 
afgewisseld met 
Kussentjesmos. De 
combinatie van de kussens van het grijsblauwe Kussentjesmos met het donkergroene 
Boskonkelsteeltje geeft een prachtig plaatje. Ook het kleine, drietandige Neptunusmos (Lepidozia 
reptans), Gewoon knopjesmos (Aulacomnium androgynum) en Viertandmos (Tetraphis pellucida) 
groeien er uitbundig op het wegterende hout, evenals Geklauwd pronkmos (Herozgiella seligeri). 
De laatste soort vinden we ook op dood loofhout, hetgeen we niet zo vaak zien. 
Bros gaffeltandmos (Dicranum tauricum) heeft wel een heel bijzondere standplaats gekozen. Het 

Neptunusmos  
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groeit op een Tonderzwam, weliswaar is dat geen dood hout, maar de paddenstoel groeit wel op 
dood hout, dus indirect past het wel in deze paragraaf.  
 

 Greppels 
Oorspronkelijk was het gebied nogal nat, reden waarom een groot deel van de naaldbossen op 
rabatten is aangeplant. In het deel ten oosten van de Vekemans van Lieshoutlaan liggen daarom 
veel greppels in de bossen. De sloten rondom de percelen zijn diep en hebben vaak mooie steile 
wanden. Normaal staat er water in maar ten tijde van ons onderzoek – juli 2011 – zijn ze bijna 
drooggevallen. Met onze laarzen aan kunnen we er goed doorheen lopen. De bodem is 
weliswaar bedekt met blad maar de wanden kunnen we mooi bekijken. Bovenaan de 
greppelwand groeit veel Generfd levermos (Dipolphyllum albicans) in grote aaneengesloten 
matten. Hier en daar zien we ook Gewoon maanmos (Cephalozia bicuspidata), Gewoon 
pluisjesmos (Dicranella heteromalla), Gewoon sterrenmos (Mnium hornum) en Groot rimpelmos 
(Atrichum undulatum). Het ziet er allemaal nogal droog uit maar onze geoefende ogen vinden de 
soorten toch wel. Lager tegen de wand is het nog vochtig omdat de sloot nog niet helemaal is 
opgedroogd, bovendien is de wand lemig, zodat we naarstig speuren naar andere levermossen. 
We vinden er onder meer Goudkorrelmos (Fossombronia) – helaas nog zonder sporenkapsels – 
maar die kweken we thuis verder en het blijkt na enkele weken Grof goudkorrelmos (F. 
foveolata) te zijn. Verder staat er ook Broedkelkje (Gymnocolea inflata) en af en toe een beetje 
Gewoon draadmos (Cephaloziella divaricata). Broedkelkje behoort in onze omgeving tot de 
algemene soorten, maar voor dit project vinden we het slechts op één locatie. Verder zien we 
veel Bolletjespeermos (Pohlia bulbifera) en ook mooie matjes van het kleine Roodknolknikmos 
(Pohlia lescuriana). Een mooi lichtgroen matje ziet er uit als Leemgreppelmos (Dicranella 
rufescens). Er zitten weliswaar geen sporenkapsels in, maar de blaadjes staan mooi naar een kant 
gebogen en de stengelbasis is rood aangelopen. Die gaat mee en thuis onder de microscoop 
blijken er inderdaad de typische tubers aan de rhizoïden te zitten. Dat betekent dat we weer een 
zeldzame soort aan de lijst kunnen toevoegen, zelfs eentje van de Rode Lijst. 
 

 
         Gewoon maanmos  
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Op een plaats waar het wat zandiger is staat Aardappelknikmos (Bryum bornholmense), de enige 
waarneming in de elf onderzochte kilometerhokken. De andere greppels zijn over het algemeen 
ook mooi begroeid en bieden niet veel extra soorten. Nerflevermos laat zich in vrijwel alle sloten 
zien. We kunnen echter nog wel enkele nieuwe greppelmossen toevoegen zoals Gezoomd 
vedermos (Fissidens bryoides) die we op meerdere plaatsen in mooie matjes vinden. Het is een 
soort die vooral op lemige plaatsen wordt aangetroffen. We vinden Kleivedermos alleen op 
landgoed Sparrenrijk, waarschijnlijk is het hier net iets lemiger dan op de andere landgoederen. 
Op een natte plaats in de nabijheid van een duiker groeit Veenknikmos (Bryum 
pseudotriquetrum). 
  

 

          Nerflevermos  

 Weiland met poel  
Een weiland met hoog gras en kruiden biedt weinig kansen aan mossen, maar er ligt ook een 
gegraven poel met min of meer lemige oevers. We bukken ons hoopvol en vinden er Grof 
goudkorrelmos (met rijpe sporenkapsels), Klein rimpelmos (Atrichum tenellum), mooie matjes 
Lichtrandmos en ook hier en daar Gewoon moerasvorkje (Riccardia chamedryfolia). Algemene 
soorten voor onze omgeving, hoewel Klein rimpelmos als vrij zeldzaam op de standaardlijst staat. 
 

 Ruderale terreinen en stenige substraten 
Op het landgoed zelf zijn nauwelijks hoekjes of paden waar ruderale soorten te vinden zijn maar 
aan de rand, langs de Esscheweg en de spoorlijn, grijpen ze hun kans. Op de halfverharde berm 
tussen de klinkers vinden we algemene Knikmossen en Smaragdsteeltjes. Het is al een poos 
droog geweest en allemaal moeilijk herkenbaar. Af en toe gebruiken we de watersproeier of 
verzamelen hier en daar een plukje om thuis beter te bekijken. Al met al kunnen we zo 
uiteindelijk tien soorten op de lijst bijschrijven, waaronder Klei- Breed- en Stomp dubbeltandmos 
(Didymodon fallax, D. luridus en D. rigidulus) en Oranjesteeltje (Bryoerythrophyllum 
recurvirostre).  
Ook vinden we nog enkele steensoorten. Op een betonnen silo groeien behalve de algemene 
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steensoorten ook Vioolsterretje (Syntrichia montana) en Gewoon zijdemos (Homalothecium 
sericeum).  
 
 

4.8 Onderzochte locaties buiten de landgoederen 
 
Niet alleen de landgoederen zijn door ons onderzocht maar ook de aangrenzende biotopen in 
hetzelfde kilometerhok. Bovendien hebben we kilometerhok 149/404 – ten noorden van landgoed 
Eikenhorst – bij het project betrokken omdat het er vanaf de kaart interessant uitzag en er nauwelijks 
gegevens van bekend waren.  
Voor zover daar bijzondere soorten zijn gevonden, zullen die hieronder besproken worden.  
 

 Loofbossen 
De gemeentelijke loofbossen ten zuiden van Sint Michielsgestel geven ongeveer hetzelfde beeld 
als de bossen van Venrode. Aan de westkant van de A2 – bij buurtschap Hal – liggen een paar 
broekbosjes nabij de Essche Stroom die wel een ander beeld geven.  
Iets ten noorden van Eikenhorst ligt een Elzenbroekbosje dat erg nat is en nauwelijks 
toegankelijk. De onweersbui ten tijde van ons bezoek maakt het allemaal nog natter. We zien 
veel bomen op de grond liggen die door de storm van enkele weken eerder geveld zijn maar 
Elzen dragen meestal geen epifyten, ook hier niet. De bodemmossen laten zich echter wel zien 
waaronder een mooie populatie van Stomp boogsterrenmos (Plagiomnium ellipticum), de enige 
vindplaats voor het hele project. Deze vrij zeldzame soort staat als ‘Kwetsbaar’ op de Rode Lijst 
Mossen. Het wordt hier vergezeld door Hartbladig puntmos (Calliergon cordifolium), een 
combinatie die we vaak zien. Verder in het bosje op meerdere plaatsen onder meer Gerimpeld 
boogsterrenmos (P.undulatum), Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata) en op dood hout 
Gewoon viltsterrenmos (Rhizomnium punctatum). 
Aan de westkant van de Essche Stroom ligt het Halsche Broek. Het is meer een restant van een 
broekbos, een klein bosje dat ten tijde van ons bezoek (maart) helemaal droog staat. Er groeien 
Wilgen, Berken, Elzen en er staan ook een paar oude Essen. Vooral de Essen zijn soms mooi 
begroeid met epifyten. De tegenwoordig algemene soorten staan er allemaal. Maar er groeit ook 
een zeldzame soort te weten Recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroides), een soort die we 
vaker vaak op Essen vinden. Zijn naaste verwant Knikkend palmpjesmos (I. myosuroides) staat er 
ook maar die is algemener. Recht Palmpjesmos staat als ‘Kwetsbaar’ op de Rode Lijst Mossen.  
 

 Sloten 
Langs de Barrierweg ligt een diepe afwateringssloot met een redelijk steile wand, waarvan de 
zijde die op het NW ligt mooi begroeid is met mossen. We vinden er 4 soorten Peermossen 
(Pohlia’s) waarvan Bolletjespeermos (P. bulbifera) het meest algemeen is. Gewoon 
broedpeermos (P. annotina) zien we maar heel weinig, maar Korreltjespeermos (P. 
camptotrachela) staat er ook regelmatig. Voor ons zijn dit algemene, goed herkenbare soorten 
maar voor het huidige onderzoek is het de enige vindplaats van Gewoon- en Korreltjespeermos. 
Ook een mooie matje van Roodknolknikmos (P. lescuriana) blijkt tussen het verzameld materiaal 
te zitten met daartussen als verrassing enkele plantjes Bosschoffelmos (Scapania nemorea). Het 
is weinig materiaal en de plantjes zijn klein, maar door de roodbruine gemmen aan de bladtop is 
er snel een naam aan gegeven. Bosschoffelmos staat als ‘Kwetsbaar’ op de Rode Lijst Mossen. 
Verder groeien er mooie matjes van Scheef buidelmos (Calypogeia arguta), vaak vergezeld van 
Gewoon viltsterrenmos (Rhizomnium punctatum). Vals Kortsteeltje (Pseudephemerum nitidum) 
duikt hier en daar met enkele plantjes op tussen andere mossen en ook Slankmos (Leptobryum 
pyriforme) en Gewoon draadmos (Cephaloziella divaricata) laten zich regelmatig zien. Verder 
veel Hartbladig puntmos (Calliergon cordifolium).  
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De hierboven genoemde mossen zijn allemaal gevonden onderaan de greppelwand waar het 
redelijk vochtig en meestal beschaduwd is. Wat hoger groeien de forsere soorten zoals Fijn en 
Groot laddermos (Kindbergia praelonga en Pseudoscleropodium purum), Geplooid snavelmos 
(Eurynchium striatum), Gewoon en Gerand haarmos (Polytrichum commune var. perigoniale en 
P. longisetum) en veel Rond boogsterrenmos (Plagiomnium affine) 
. 

 
          Bolletjespeermos  

 

In een andere sloot – de afwateringssloot langs A2 – staat ten tijde van ons bezoek (26 maart 
2011) ongeveer 20 cm water. Het is een zandige sloot met een beetje kwel, en vooral begroeid 
met grassen en kruiden. Maar daartussen vinden we toch nog veel Rond boogsterrenmos, 
Gewoon plakkaatmos (Pellia epiphylla), Fijn laddermos, Gedrongen kantmos (Lophocolea 
bidentata) en Glanzend platmos (Plagiothecium denticulatum var. undulatum). Op een enkele 
plaats groeit spaarzaam het levermos Gewoon moerasvorkje (Riccardia chamedryfolia) en Klein 
rimpelmos (Atrichum tenellum). 

 Ruderale plaatsen en stenige substraten 
Zoals gebruikelijk bekijken we ook akkers, wegbermen, muurtjes e.d. Vaak levert dit wel enkele 
nieuwe kruisjes op de streeplijst op, maar meestal blijft het bij algemene soorten die in vrijwel 
elk kilometerhok genoteerd worden.  
Bij het fietserstunneltje en de brug van de A2 over de Essche Stroom is veel beton. Dat levert de 
nodige steensoorten op. We bekijken het talud van het viaduct waar we onder door kunnen 
lopen. Op de beschaduwde stenen groeien veel mossen maar ten tijde van het onderzoek zijn ze 
wel allemaal droog. Dit bemoeilijkt de velddeterminatie maar met behulp van een spuitflesje 
komen we een heel eind. We vinden veel soorten waaronder Oranjesteeltje (Bryoerthrophyllum 
recurvirostre) en Groot duinsterretje (Syntrichia ruralis var. calcicola). Aan de overkant is een 
sluisje en net boven de waterlijn schrapen we Watervalmos (Rhynchostegium riparioides) van de 
betonnen kant. Wat hoger groeit Penseeldikkopmos (Brachythecium populeum) en Vioolsteretje 
(Syntrichia montana). 
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De betonnen randen van de viaducten zijn over meters prachtig begroeid met vooral Muisjesmos 
(Grimmia pulvinata), Gedraaid knikmos (Bryum capillare), Muurachterlichtmos (Schistidium 
crassipilum), Gesteelde haarmuts (Orthotrichum anomalum) en weer veel Groot duinsterretje. 
Weliswaar allemaal algemene soorten, maar de grote hoeveelheid maakt het dan wel weer 
bijzonder. 
 

 
          Gesteelde haarmuts met sporenkapsels  
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5 BESCHRIJVING BIJZONDER SOORTEN 
 
In dit hoofdstuk komen soorten aan de orde die voor dit gebied bijzonder zijn of om een andere 
reden extra aandacht verdienen. In ieder geval komen de 14 soorten van de Rode Lijst Mossen aan 
bod.  
Wanneer gesproken wordt over ‘Rond Eindhoven’ verwijst dat naar het inventarisatie-onderzoek 
(1000 kilometerhokken) van de Eindhovense Mossenwerkgroep (Van Melick, 2008) waarvan het 
veldwerk in 2005 is afgerond. De andere genoemde projecten gaan over de Kampina (Haaksma 
2008), het Wijboschbroek (Smulders, 2008), het Weerterbos (Smulders, 2009), de Geelders (Bekking, 
2011), de Maashorst (Bekking, 2012), De Meinweg (Smulders 2012). Het voorkomen in Nederland is 
volgens de online verspreidingsatlas van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de 
KNNV ( www.blwg.nl ).  
In hoofdstuk 6 volgt een complete soortenlijst van de inventarisatie per kilometerhok en in hoofdstuk 
7 een overzicht van de soorten die we per biotoop gevonden hebben. 
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 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 

 

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 

 
  

http://www.blwg.nl/
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 Lever- en hauwmossen 

 

Metzgeria fruticulosa (Blauw boomvorkje) 
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE) , ‘zzz’, in 1 kilometerhok. 
Blauw boomvorkje hoort bij de epifyten en heeft een voorkeur voor voedselrijke, 
luchtvochtige (broek)bossen. Na ruim honderd jaar niet te zijn waargenomen, is deze soort 
1984 voor het eerst weer gevonden in de Biesbosch en sindsdien zijn er verspreid over het 
land waarnemingen gedaan. Het blijft nog altijd een zeldzame soort maar doordat het zich 
via gemmen vermeerdert kan het plaatselijk heel uitbundig voorkomen,  zoals in de Kampina 
waar het in een wilgenstruweel meerdere takken helemaal groen kleurde. Ook in het 
Weerterbos vonden we het op een wilgentak maar slechts in een klein plukje. Op de 
Maashorst ontdekten we Blauw boomvorkje op twee verschillende locaties, steeds op 
stammen van jonge Zomereiken. 
Op landgoed Sparrenrijk vonden we dit fraaie mos in het zuidelijk deel van het landgoed. Er is 
daar een berkenbosje met verspreid wat Zomereiken. Op een van die Zomereiken is de stam 
voor een groot deel met dit mos bedekt en ook enkele zijtakken zijn er mee begroeid.  
 

Nowellia curvifolia (Krulbladmos) 
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 2 kilometerhokken. 
Krulbladmos wordt altijd op dood (naald)hout gevonden, ook op zaagvlakken. Het heeft een 
voorkeur voor dikke ontschorste stammen die op de bodem liggen waardoor ze minder snel 
uitdrogen. Dit mos is in heel Nederland zeldzaam met de meeste waarnemingen op de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Rond Eindhoven vonden we het slechts in één van de 
1000 kilometerhokken. Sindsdien hebben we het op enkele plaatsen aangetroffen, onder 
meer in de Geelders en in de Meinweg, steeds op wegterende stammen van naaldhout. 
Doordat de bossen in Nederland ouder worden er steeds meer dood hout blijft liggen, krijgt 
deze soort meer kansen om zich te vestigen. 
Tijdens het onderhavige inventarisatieproject vinden we deze soort op twee locaties. Op 
landgoed Wilhelminapark vinden het op een dode stam van Grove den die op de bodem ligt. 
Deze stam is helemaal bedekt met mossen vooral veel Gaaf buidelmos (Calypogeia 
muelleriana), Neptunusmos (Lepidozia reptans) en hier en daar ook wat Glanzend maanmos 
(Cephalozia bicuspidata). Daar overheen groeit Krulbladmos dat door zijn roodbruine kleur 
meteen opvalt. 
De ander vindplaats is op landgoed Zegenwerp in een moerasbosje tussen de golfbaan en de 
Dommelbeemden ten zuiden van het clubhuis. Er groeien daar enkele Wilgen en op de 
hogere delen staan onder meer Gewone vogelkers en Lijsterbes. Daar vonden we op een 
wegterende stam Krulbladmos en voor zover wij hebben kunnen nagaan, is hij afkomstig van 
een Gewone vogelkers, dus geen naaldhout deze keer. Het groeit daar in gezelschap van 
Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla), Glad dikkopmos (Brachythecium 
salebrosum), en Gesnaveld klauwtjesmos. 
 

Odontoschisma denudatum (Zanddubbeltjesmos) 
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 1 kilometerhok. 
Zanddubbeltjesmos is een soort van vochtige, voedselarme standplaatsen zoals vochtige 
heide en open naald- of loofbossen op zandgronden. Sinds 1980 is het in ons land in zo’n 30 
atlasblokken gevonden. Rond Eindhoven vonden we het in totaal tien keer, waarvan slechts 
eenmaal na 1980. Tijdens de projecten daarna hebben we deze soort niet meer gevonden tot 
de waarneming op landgoed Wilhelminapark. Hier groeit het op een wegterende stam, die 
verder bijna helemaal bedekt is met Kussentjesmos (Leucobryum glaucum). De bruinrode 
blaadjes van dit levermos vallen heel erg op tussen de blauwgroene pollen van het 
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Kussentjesmos. Hoewel deze soort wel eens vaker op rottend hout is gevonden, is het wel 
een afwijkende standplaats. Zoals de naam al suggereert wordt Zanddubeltjesmos meestal 
op zandbodem of op strooisel aangetroffen.  
 

Porella platyphylla (Gewoon pelsmos) 
Rode Lijstcategorie: Bedreigd (BE), ‘zz’, in 2 kilometerhokken. 
Gewoon pelsmos groeit vooral op loofbomen in bossen maar wordt soms ook op steen 
gevonden. Het is een soort die in Nederland altijd zeldzaam is geweest. Net als veel andere 
epifyten profiteert het van de schoner geworden lucht. Rond Eindhoven is het gevonden in 
0,5% van de kilometerhokken. Echter, de eerste waarneming was van 1848 en de 
eerstvolgende pas weer in 2002. Vanaf dat moment zit deze soort echt in de lift. In alle 
projecten van onze werkgroep vonden we dit mos een of meerdere keren, vaak op Zomereik, 
maar ook op Wilg en Vlier. In het Wijboschbroek hebben we het in drie verschillende 
kilometerhokken waargenomen in grote populaties op meerdere bomen. In de Maashorst 
vonden we het zelfs in vier verschillende kilometerhokken. 
Op landgoed Sparrenrijk vonden we Gewoon pelsmos in een bosje met jonge Zomereik waar 
het in een mooie plakkaat van zo’n 8 cm doorsnee op een stam groeit.   
De tweede waarneming is van landgoed Zegenwerp. Langs de golfbaan ligt een moerasbos 
en aan de rand – op een iets hogere deel – groeien enkele jonge Zomereiken die mooi met 
epifyten zijn begroeid, waaronder Gewoon pelsmos.   
 

Scapania nemorea (Bosschoffelmos) 
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 1 kilometerhok. 
Bosschoffelmos is vooral een soort van  vochtige, voedselarme, lichtbeschaduwde 
standplaatsen in bossen en op heide. Het beperkt zich tot het pleistocene deel van 
Nederland; van kust- en laagveengebieden zijn geen waarnemingen bekend. Rond Eindhoven 
hebben we het in 2,5% van de kilometerhokken aangetroffen. Vervolgens hebben we het op 
twee plaatsen in de Kampina kunnen noteren en eenmaal in de Meinweg. 
Bij dit project is de waarneming nabij de Halse Barrier gedaan maar net buiten het landgoed. 
Langs de Barrierweg ligt een diepe afwateringssloot met een redelijk steile wand waarvan de 
zijde die op het noordwesten ligt mooi met mossen is begroeid. Er groeien verschillende 
Peermossen (Pohlia’s), waarvan we wat meenamen voor microscopische determinatie. Thuis 
bleken tussen Roodknolknikmos (Pohlia lescuriana) enkele plantjes Bosschoffelmos te zitten. 
Hoewel het weinig materiaal was en de planten klein waren, is het toch duidelijk te 
herkennen aan de roodruine gemmen aan de bladtop.  
 
 
 
 

 Bladmossen 

 

Atrichum tenellum (Klein rimpelmos) 
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 4 kilometerhokken. 
Klein rimpelmos groeit op vochtige, zandig-lemige en lemige plekken, waar het mooie zoden 
kan vormen. Je vindt het vaak op greppelwanden en op open plekken waar geschoond of 
geplagd is. In Nederland zijn de waarnemingen vrijwel beperkt tot de pleistocene streken. In 
Noord-Brabant is het niet zeldzaam, rond Eindhoven hebben we het in 43,9% van de 
kilometerhokken gevonden en ook in de andere projecten hebben we het veelvuldig 
genoteerd.  
We verbazen ons dan ook niet dat ook in dit project de soort op vier verschillende locaties is 
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gevonden. Zowel op landgoed Wilhelminapark als Sparrenrijk vonden we het aan de rand van  
een gegraven poel in een weiland. De andere twee waarnemingen zijn van 
afwateringssloten. 
 

Dicranella rufescens (Leemgreppelmos) 
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘zz’, in 1 kilometerhok. 
Leemgreppelmos is een pionier van vooral lemige plaatsen, vaak groeit het tegen 
greppelwanden. Het is in heel Nederland een zeldzame soort maar het aantal waarnemingen 
stijgt wel, waarschijnlijk omdat er intensiever geïnventariseerd wordt. Rond Eindhoven is het 
in 4,3% van de onderzochte kilometerhokken waargenomen en ook daarna hebben we het 
een aantal keren kunnen noteren. Zowel in de soortenlijst van het Wijboschbroek als  van de 
Geelders komt Leemgreppelmos twee maal voor en alle waarnemingen zijn van lemige 
greppelwandjes.  
Op landgoed Sparrenrijk vonden we dit kleine mos op het beschaduwde talud van een sloot 
aan de rand van het bos. In het winterhalfjaar staat het water in deze sloten meestal hoog 
maar ten tijde van het onderzoek was het zomer (juli 2011) en er stond nog voldoende water 
in om de wanden een beetje vochtig te houden. Hier had Leemgreppelmos kans gezien zich 
tegen het  drooggevallen tallud te vestigen. 
 

Dicranodontium denudatum (Priembladmos) 
 ‘zzz’, in 1 kilometerhok. 
Priembladmos groeit vaak op stamvoeten van Zomereik en Berk, maar ook op dood hout. 
Het is in heel Nederland een zeer zeldzame soort. De eerste waarneming is van 1979 in Zuid-
Limburg, waar het op meerdere plaatsen groeit en soms talrijk. Vervolgens zijn er in 2002 en 
2003 een aantal vindplaatsen op de Zuidoost-Veluwe bijgekomen. Het betreft steeds oude 
bossen (BLWG 2007). Met onze recente waarneming komt het in Nederland nu in vier 
atlasblokken voor. 
Op landgoed Wilhelminapark vonden we deze soort in een gemengd loof-naaldbos dat in de 
loop van de 19e eeuw is aangeplant.  Op de bodem liggen veel wegterende stammen want 
het bosbeheer bestaat hier al decennialang uit niets doen. Op deze stammen – vermoedelijk 
naaldhout – groeit Priembladmos uitbundig in een totale oppervlakte van meerdere 
vierkante meters. De begeleidende soorten zijn vooral Kussentjesmos (Leucobryum glaucum) 
en Gewoon sterrenmos (Mnium hornum) en hier en daar Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum 
cupressiforme). In de directe omgeving groeien Zomereik, Berk, Grove den en Sporkehout 
met Pijpenstrootje en Stekelvaren in de kruidlaag. 
 

Gyroweisia tenuis (Voegenmos) 
‘zz’ in 1 kilometerhok 
Voegenmoes groeit op vochtig en beschut kalkhoudend substraat en – zoals de Nederlandse 
naam aangeeft – wordt vaak in voegen gevonden. Dat moeten dan wel voegen van 
kalkmortel zijn. Dit mos wordt het meest gevonden in Zuid-Limburg en in het Rivierengebied, 
de overige vindplaatsen zijn zeldzaam verspreid over het land. Het betreft een heel klein 
mos, dat wellicht vaak onopgemerkt blijft. 
Rond Eindhoven hebben we het in 0,6% van de kilometerhokken gevonden op wisselende 
standplaatsen. Sindsdien hebben we het in geen van de volgende projecten meer 
aangetroffen. 
De locatie in dit project betreft een ruïne op landgoed Wilhelminapark waar enkele 
bakstenen direct op de bodem liggen of zelfs iets erin. Op die permanent vochtige stenen 
zagen we een groene waas, die bij nadere inspectie Voegenmos bleek te zijn. In de nabijheid 
vonden we ook Slank snavelmos (Rhynchostegiella tenella).   
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Isothecium alopecuroides (Recht palmpjesmos) 
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘zz’, in 1 kilometerhok. 
Een forse soort, die vroeger in ons land vooral op essenstobben en op voeten van andere 
loofbomen groeide maar tegenwoordig veel als epifyt op stammen gevonden wordt. Zoals 
veel epifyten lijkt ook Recht palmpjesmos iets toe te nemen. Het komt in Nederland 
verspreid over het land voor. Rond Eindhoven vonden we het in 3,4% van de 
kilometerhokken en bij de daaropvolgende projecten staat het – met uitzondering van de 
Meinweg – tenminste eenmaal op de soortenlijst.  
Bij dit project was de waarneming niet van een van de landgoederen, maar we vonden dit 
mos in het Halsche Broek nabij de Essche Stroom. Het lijkt op een restant van een 
moerasbosje met wat Wilgen, Elzen, Berken en een paar oude Essen. Op de stam van een 
van de Essen vonden we Recht palmpjesmos. 
 

Loeskeobryum brevirostre (Grof etagemos) 
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (BE), ‘zzz’, in 1 kilometerhok. 
Grof etagemos wordt vooral gevonden op plaatsen die min of meer vochtig zijn. Het komt 
vaker voor in loofbossen dan in naaldbossen. Het is als ‘bedreigd’ op de Rode Lijst 
terechtgekomen omdat het halverwege de 20e eeuw snel bergafwaarts leek te gaan met 
deze soort (BLWG, 2007). Vanaf het einde van de 20e eeuw stijgt het aantal waarnemingen 
echter, maar het blijft nog steeds een zeer zeldzame soort. Rond Eindhoven noteerden we 
dit mos in 0,5% van de kilometerhokken. Daarna nog vier waarnemingen, te weten twee van 
het Weerterbos, eenmaal in de Geelders en eenmaal in de Meinweg.  
De waarneming op landgoed de Halse Barrier was langs de grote vijver, waar het groeit op 
een  zaagvlak van meer dan een meter doorsnede. Deze stronk ligt beschut tussen struiken 
en mede door de nabijheid van de vijver is de omgeving waarschijnlijk voldoende 
luchtvochtig om dit prachtige mos een goede groeiplaats te bieden. Het wordt hier begeleid 
door onder meer fraai kapselend Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium) en Geplooid 
snavelmos (Eurynchium striatum).  
 

Plagiomnium ellipticum  (Stomp boogsterrenmos) 
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 1 kilometerhok. 
Stomp boogsterrenmos komt voor in vochtige, matig voedselrijke standplaatsen en wordt 
veel gevonden in moerasbossen, vooral elzenbroekbossen. Met uitzondering van de 
zeekleigebieden, komt het verspreid over het land voor.  
Rond Eindhoven vonden we het in 6,1% van de onderzochte kilometerhokken, meestal in 
elzenbroekbossen. Hoewel we menen sindsdien meerdere geschikte locaties te hebben 
onderzocht, is het toch slechts eenmaal op een soortenlijst terecht gekomen en wel die van 
de Kampina. Daar groeide het eveneens in een elzenbroekbos in dichtgegroeide petgaten 
ontstaan door turfwinning.  
Bij het huidige onderzoek betreft de vindplaats wederom een elzenbroek dat buiten de 
bezochte landgoederen ligt. Het is een moerasbosje langs de Essche Stroom iets ten noorden 
van landgoed Eikenhorst. Stomp boogsterrenmos groeit er in een mooie populatie in 
gezelschap van Hartbladig puntmos (Calliergon cordifolium).  
 

Pogonatum urnigerum (Grote viltmuts) 
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘zz’, in 1 kilometerhok. 
Grote viltmuts is vooral een soort van open lemige plaatsen, bijvoorbeeld geschoonde 
greppelwanden, langs poelen en op natuurontwikkelingsterreinen. Het is een vrij zeldzame 
soort in de pleistocene streken van Nederland, daarbuiten wordt het nauwelijks 
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aangetroffen. 
Rond Eindhoven hebben we het in 3,9% van de kilometerhokken gevonden.  
Sinds het afsluiten van het veldwerk voor de Mosflora van Eindhoven in 2005 hebben we 
Grote viltmuts niet meer gevonden tot de waarneming op landgoed Sparrenrijk. Hier groeit 
het in een naaldbos, waar de bodem verstoord is door een gegraven kuil. Het walletje dat 
gevormd is door het enigszins lemige zand uit de kuil is mooi met mossen begroeid. We 
vinden hier hoofdzakelijk Fraai haarmos (Polytrichum formosum) en Groot rimpelmos 
(Atrichum undulatum), soorten die nauw verwant zijn aan Grote viltmuts. Laatstgenoemde 
soort groeit er tussen en steekt met zijn blauwgroene kleur duidelijk af bij de groene blaadjes 
van zijn familieleden.  
 

Pterigynandrum filiforme (Stekeltjesmos) 
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE) ‘zzz’, in 1 kilometerhok. 
Stekeltjesmos is een epifyt die voorkomt op stammen van o.a. Wilg, Populier, Zomereik en 
Beuk. Dit mos is in Nederland voor het eerst gevonden in 1981 in de Flevopolder. Daarna 
volgden snel nog een aantal waarnemingen in die omgeving en verder ook uit onder meer de 
Biesbosch en Noord-Brabant. Met waarnemingen in slechts 27 atlasblokken blijft het echter 
een zeldzame soort in ons land.  
Rond Eindhoven vonden we het in 0,5% van de kilometerhokken, vooral in moerasbossen. 
Daarna deden we nog een waarneming in het Wijboschbroek waar het eveneens in een 
vochtig loofbosje groeide. 
Op het landgoed Wilhelminapark wijkt de vindplaats af. Het groeit hier in een oud loofbos 
met vooral Zomereik en Berk en af en toe ook Amerikaanse eik en Grove den waar we 
nauwelijks epifyten vinden. Er staan echter ook jonge bomen tussen, veelal Lijsterbes en 
Vogelkers en op de stammen en takken daarvan hebben wel enkele Haarmutsen en 
Kroesmossen een plaatsje gevonden. Naar bijzondere soorten bleven We bleven tevergeefs 
naar bijzondere soorten soorten, totdat een van ons zijn scherpe oog liet vallen op een klein 
groen plukje op een jonge Gewone vogelkers. Dat bleek Stekeltjesmos te zijn. De tak is 
verder helemaal kaal op enkele kleine plukjes Gesnaveld klauwtjesmos na. 
 

Pylaisia polyantha (Boommos) 
‘zz’, in 1 kilometerhok. 
De Nederlandse naam geeft het al aan: een mos dat op bomen groeit, maar het wordt ook 
wel eens op beton gevonden. Het is een van de soorten waarvan het aantal waarnemingen 
de laatste jaren fors stijgt. Het komt vooral voor in Zuid-Limburg, het Rivierengebied, de 
Flevopolder en het oostelijke deel van Brabant. Om een idee te geven: het aantal 
waarnemingen vanaf 1980 is sinds het uitkomen van de Verspreidingsatlas gestegen van 121 
in 2007 naar 219 in 2012. 
Rond Eindhoven vonden we het in 3,1% van de kilometerhokken, verspreid over het hele 
gebied. In de Meinweg en het Weerterbos hebben we Boommos niet gevonden maar bij de 
andere vier projecten komt het in totaal 18 keer op de soortenlijst voor. 
Bij dit project echter slechts één waarneming en wel op landgoed Sparrenrijk. We vonden de 
soort in een jonge aanplant met Zomereik. De dunne stammen van deze bomen zijn heel 
mooi met allerlei soorten begroeid, waaronder ook een fraaie populatie van Boommos. 

  
Rhynchostegiella tenella (Slank snavelmos) 
‘zz’, in 1 kilometerhok 
Het gaat hier om een klein slaapmos dat groeit op permanent vochtig, bij voorkeur 
kalkhoudend, gesteente. De waarnemingen in Nederland zijn vooral van Zuid-Limburg en het 
rivierengebied. 
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In Noord-Brabant is het buiten het rivierengebied slechts eenmaal gevonden te weten in 
Zundert in 1969. 
Het is dus de eerste keer dat Slank snavelmos bij een project van de Eindhovense Werkgroep 
op de soortenlijst komt te staan.  We ontdekten dit mos bij een van de ruïnes op landgoed 
Wilhelminapark, waar het uitbundig groeit op bakstenen, die daar op de bodem liggen. Door 
het contact met de bodem en de beschutte ligging blijven de stenen vochtig. Op dezelfde 
plaats vonden we onder meer Voegenmos (Gyroweisia tenuis).  

 
Syntrichia laevipila (Boomsterretje) 
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 2 kilometerhokken. 
Boomsterretje wordt vooral als epifyt gevonden, maar kan ook op steen voorkomen. Het 
groeit zowel op bomen in bossen en struwelen als op vrijstaande bomen. Deze soort heeft 
het moeilijk gehad in de tweede helft van de 20e eeuw maar net als veel andere epifyten 
heeft het geprofiteerd van de schoner geworden lucht door de verminderde uitstoot van 
zwaveldioxide. Sinds 1980 neemt het aantal waarnemingen gestaag toe. Het is vooral een 
mos van de kust en het rivierengebied, maar ook rond Eindhoven hebben we het in 7,4% van 
de kilometerhokken gevonden. Vaak op laanbomen als Iep, Linde en Es, maar ook op 
bijvoorbeeld Populier, Vlier en Wilg in open loofbossen en struwelen. Met uitzondering van 
de Maashorst, vonden we het bij de overige projecten ook steeds. In de Meinweg slechts 
eenmaal, maar bij de andere projecten op meerdere locaties.  
Bij het huidige onderzoek vinden we Boomsterretje op de golfbaan, waar het groeit op een 
van de Lindebomen voor het clubgebouw. De andere waarneming is op landgoed Eikenhorst; 
daar prijkt het op de stam van een Populier in een aanplant aan de rand van het landgoed.  
 

Warnstorfia exannulata (Geveerd sikkelmos) 
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 1 kilometerhok. 
Geveerd sikkelmos groeit op natte plaatsen die matig voedselarm zijn, vooral op oevers van 
allerlei plassen en natte schraallanden. In Nederland komt het zelden voor in de pleistocene 
streken en op de Waddeneilanden, verder zeer zeldzaam of afwezig. Het aantal 
waarnemingen loopt sinds 1980 erg terug. Rond Eindhoven hebben we Geveerd sikkelmos 
sinds 1980 in 0,7% van de kilometerhokken gevonden, het meest in de verlandingsvegetaties 
van vennen en in gagel- en rietmoerassen. In de Kampina vonden we het op vier locaties 
langs de vennen en in een weiland. Verder zowel op de Maashorst als in de Meinweg slechts 
één waarneming, beide keren van de oever van een gegraven poel.  
De vindplaats van het huidige project is op landgoed de Halse Barrier. Het groeit hier in de 
oeverzone van de grote vijver. 
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6 SOORTENLIJST PER KILOMETERHOK 
 
Hieronder volgt een soortenlijst per kilometerhok. 
Voor de betekenis van de codes voor de Rode Lijst en zeldzaamheid zie de tabel aan het begin van 
het vorige hoofdstuk (pagina 35). 
* = steriele planten  
f = planten met sporenkapsels 
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Amblystegium serpens 11 * f * f f f f f f * f   a Gewoon pluisdraadmos 

Amblystegium varium 4       *   * * *         a Oeverpluisdraadmos 

Aneura pinguis 3       *   * *           a Echt vetmos 

Atrichum tenellum 4 *       *   *     *   KW z Klein rimpelmos 

Atrichum undulatum 11 f f * f f f f f * f f   a Groot rimpelmos 

Aulacomnium androgynum 11 * * * * * * * * * * *   a Gewoon knopjesmos 

Aulacomnium palustre 5         * * *   * *     a Roodviltmos 

Barbula convoluta 11 * * * * * * * * * * *   a Gewoon smaragdsteeltje 

Barbula unguiculata 10 * f   * * * * * * * *   a Kleismaragdsteeltje 

Brachythecium albicans 11 * * * * * * * * * * *   a Bleek dikkopmos 

Brachythecium populeum 1       *                 a Penseeldikkopmos 

Brachythecium rutabulum 11 * f f f f f * f f * *   a Gewoon dikkopmos 

Brachythecium salebrosum 7 *     *   * f * * f     a Glad dikkopmos 

Bryoerythrophyllum 
recurvirostre 

4   * * f           f     a Oranjesteeltje 

Bryum argenteum 11 * * * f * * * * * * *   a Zilvermos 

Bryum barnesii 10 * * * * * *   * * * *   a Geelkorrelknikmos 

Bryum bornholmense 1         *               z Aardappelknikmos 

Bryum caespiticium 1 f                       a Zodeknikmos 

Bryum capillare 11 * * * f * * * * * * *   a Gedraaid knikmos 

Bryum dichotomum 10 * * * *   * * * * * *   a Grofkorrelknikmos 

Bryum klinggraeffii 1                     *   z Scharlakenknolknikmos 

Bryum 
microerythrocarpum 

5   *   *     *     * *   a Roestknolknikmos 

Bryum pallens 2       *   *             z Rood knikmos 

Bryum pseudotriquetrum 4 *     *     *   *       a Veenknikmos 

Bryum radiculosum 2           * *           z Muurknikmos 

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

Bryum ruderale 4 *           *   *   *   z Purperknolknikmos 

Bryum tenuisetum 5         *   *   * * *   z Oranjeknolknikmos 

Bryum violaceum 1             *           z Violetknolknikmos 

Calliergon cordifolium 5     *       *   * * *   a Hartbladig puntmos 

Calliergonella cuspidata 9 *   * * * *   * * * *   a Gewoon puntmos 

Calypogeia arguta 2   *         *           a Scheef buidelmos 

Calypogeia fissa 9 * * *   * * * * * *     a Moerasbuidelmos 

Calypogeia muelleriana 9 * *     * * * * * * *   a Gaaf buidelmos 

Campylopus flexuosus 10 * * *   * * * * f * *   a Boskronkelsteeltje 

Campylopus introflexus 11 * * * * * * * * * f *   a Grijs kronkelsteeltje 

Campylopus pyriformis 10 * * * * * * * * f *     a Breekblaadje 

Cephalozia bicuspidata 6 f *     f f f     f     a Gewoon maanmos 

Cephalozia connivens 3             *   * f     a Glanzend maanmos 

Cephaloziella divaricata 3 * *         *           a Gewoon draadmos 

Cephaloziella rubella 1             f           a Rood draadmos 

Ceratodon purpureus 11 * f * f f f * f f f f   a Gewoon purpersteeltje 

Chiloscyphus polyanthos 3       * *         *     a Lippenmos 

Cryphaea heteromalla 7 f f f f * f       f     z Vliermos 

Dicranella heteromalla 11 f f f * f f f * f f f   a Gewoon pluisjesmos 

Dicranella rufescens 1   *                   KW zz Leemgreppelmos 

Dicranella staphylina 10 * * * * * * * *   * *   a Knolletjesgreppelmos 

Dicranella varia 1 f                       a Kleigreppelmos 
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Nederlandse naam 
Dicranodontium 
denudatum 

1             *           zzz Priembladmos 

Dicranoweisia cirrata 11 f f f f f f f f f f f   a Gewoon sikkelsterretje 

Dicranum montanum 11 * * * * * * * * * * *   a Bossig gaffeltandmos 

Dicranum scoparium 11 * f * * * * f * * * *   a Gewoon gaffeltandmos 

Dicranum tauricum 3   *         *     *     a Bros gaffeltandmos 

Didymodon fallax 2 * *                     a Kleidubbeltandmos 

Didymodon luridus 5   * *   *   *     *     z Breed dubbeltandmos 

Didymodon rigidulus 8 * * * *   * * *   *     a Broeddubbeltandmos 

Didymodon tophaceus 2 *               *       a Stomp dubbeltandmos 

Diplophyllum albicans 7 * * *   * * *     *     a Nerflevermos 

Ditrichum cylindricum 10 * * * * * * *   * * *   a Hakig smaltandmos 

Drepanocladus aduncus 1                 *       a Moerassikkelmos 

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

Fissidens bryoides 2 * *                     a Gezoomd vedermos 

Fissidens taxifolius 1             *           a Kleivedermos 

Fossombronia foveolata 2 f f                     a Grof goudkorrelmos 

Frullania dilatata 9 * *   * * * * * * *     a Helmroestmos 

Funaria hygrometrica 10 * *   f f * * f f f f   a Gewoon krulmos 

Grimmia pulvinata 11 * f f f f * f f * f f   a Gewoon muisjesmos 

Gymnocolea inflata 1   *                     a Broedkelkje 

Gyroweisia tenuis 1             *           zz Voegenmos 

Herzogiella seligeri 8 f   f   f f f f   f f   z Geklauwd pronkmos 

Homalothecium sericeum 5 * *   *   *         *   a Gewoon zijdemos 

Hypnum andoi 8 * * * *   * *     * *   a Bosklauwtjesmos 

Hypnum cupressiforme 11 f * * f f * f f f f f   a Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum jutlandicum 9 * *   * * * * * * *     a Heideklauwtjesmos 

Isothecium alopecuroides 1       *               KW zz Recht palmpjesmos 

Isothecium myosuroides 7   *   * *   * * * *     a Knikkend palmpjesmos 

Jungermannia gracillima 5 * *     * * *           a Lichtrandmos 

Kindbergia praelonga 11 * * * f * * * * * * *   a Fijn laddermos 

Lepidozia reptans 6 *       *   *   * * *   a Neptunusmos 

Leptobryum pyriforme 10   * * * * * * * * * *   a Slankmos 

Leptodictyum riparium 11 * f f f f f f f f * f   a Beekmos 

Leskea polycarpa 7 * *   * *   *   f *     a Uiterwaardmos 

Leucobryum glaucum 11 * * * * * * * * * * *   a Kussentjesmos 

Loeskeobryum brevirostre 1             *         BE zzz Grof etagemos 

Lophocolea bidentata 10 *   * f * * * * * * *   a Gewoon kantmos 

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

Lophocolea semiteres 4 *       * *     *       z Gaaf kantmos 

Marchantia polymorpha 10 * * * * * * *   * * *   a Parapluutjesmos 

Metzgeria fruticulosa 1 *                     GE zzz Blauw boomvorkje 

Metzgeria furcata 6 * *   * *     *   *     a Bleek boomvorkje 

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

Nowellia curvifolia 2             *   *     GE zzz Krulbladmos 

Odontoschisma 
denudatum 

1             *         KW z Zanddubbeltjesmos 

Orthodontium lineare 11 f f f f f f f f f f f   a Geelsteeltje 

Orthotrichum affine 11 f f f f f f f f f f f   a Gewone haarmuts 

Orthotrichum anomalum 8 f f f f f     f   f f   a Gesteelde haarmuts 

Orthotrichum diaphanum 11 * f f f f f f f f f f   a Grijze haarmuts 
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Nederlandse naam 
Orthotrichum lyellii 9 * *   * *   * * * * *   z Broedhaarmuts 

Orthotrichum pulchellum 3   f   f           f     z Gekroesde haarmuts 

Orthotrichum speciosum 1   f                     zz Ruige haarmuts 

Orthotrichum stramineum 1         f               zz Bonte haarmuts 

Orthotrichum striatum 5 f f   f       f   f     z Gladde haarmuts 

Orthotrichum tenellum 5 * f f f     f           zz Slanke haarmuts 

Oxyrrhynchium hians 6 *     * * *   *   *     a Kleisnavelmos 

Pallavicinia lyellii 1                 *       z Elzenmos 

Pellia epiphylla 11 * * * * f * * * * * *   a Gewoon plakkaatmos 

Philonotis fontana 2       *     *           z Beekstaartjesmos 

Physcomitrium pyriforme 6   f   f     * f   f f   a Gewoon knikkertjesmos 

Plagiomnium affine 8 *     * * * *   * * *   a Rond boogsterrenmos 

Plagiomnium ellipticum 1     *                 KW z Stomp boogsterrenmos 

Plagiomnium undulatum 
2     *               *   a 

Gerimpeld 
boogsterrenmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. dent. 

4 *   *           f *     a Glanzend platmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. und. 

2         f         *     a Glanzend platmos 

Plagiothecium laetum 10 * * f f f * * * * *     a Krom platmos 

Plagiothecium nemorale 3       *         * *     a Groot platmos 

Plagiothecium undulatum 5 *         * *   * *     a Gerimpeld platmos 

Platygyrium repens 1                   *     z Kwastjesmos 

Pleurozium schreberi 9 * *   * * * * * * *     a Bronsmos 

Pogonatum aloides 1             *           a Gewone viltmuts 

Pogonatum urnigerum 1 *                     KW zz Grote viltmuts 

Pohlia annotina 1             *           a Gewoon broedpeermos 

Pohlia bulbifera 5 * *       * *     *     a Bolletjespeermos 

Pohlia camptotrachela 1             *           z Korreltjespeermos 

Pohlia lescuriana 2   *         *           z Roodknolpeermos 

Pohlia nutans 9 * f f * * f f   f f     a Gewoon peermos 

Pohlia wahlenbergii 1         *               z Bleek peermos 

Polytrichum commune var. 
commune 

4 *           *   * *     a Gewoon haarmos 

Polytrichum commune var. 
perigoniale 

7 *   *   * * *   * *     a Gewoon haarmos 

Polytrichum formosum 11 f f f * f * * f f * *   a Fraai haarmos 

Polytrichum juniperinum 5 *         * *   * *     a Zandhaarmos 

Polytrichum longisetum 9 * * * * *   *   * * *   a Gerand haarmos 

Polytrichum piliferum 6 *       *   * * * f     a Ruig haarmos 

Porella platyphylla 2   *               *   BE zz Gewoon pelsmos 

Pseudephemerum nitidum 2             f   f       z Vals kortsteeltje 

Pseudocrossidium 
hornschuchianum 

9 * * * * *   *   f * *   a Spits smaragdsteeltje 

Pseudoscleropodium 
purum 

11 * * * * * * * * * * *   a Groot laddermos 

Pseudotaxiphyllum elegans 10 * * * * * * *   * * *   a Gewoon pronkmos 

Pterigynandrum filiforme 1             *         GE zzz Stekeltjesmos 

Pylaisia polyantha 1   f                     zz Boommos 

Radula complanata 5 * f   * *         *     a Gewoon schijfjesmos 

Rhizomnium punctatum 5     * *   * *     *     z Gewoon viltsterrenmos 
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Nederlandse naam 
Rhynchostegiella tenella 1             f           zz Slank snavelmos 

Rhynchostegium 
confertum 

10 * * * * f * f f   * *   a Boomsnavelmos 

Rhynchostegium murale 2       *           *     a Muursnavelmos 

Rhynchostegium 
riparioides 

2       *             *   a Watervalmos 

Rhytidiadelphus loreus 6 *       * * *   * *     z Riempjesmos 

Rhytidiadelphus squarrosus 11 * * * * * * * * * * *   a Gewoon haakmos 

Riccardia chamedryfolia 4 *     * * *             a Gewoon moerasvorkje 

Riccia fluitans 6   *   *   *   *   * *   a Gewoon watervorkje 

Riccia glauca 5   *   f     * f     *   z Gewoon landvorkje 

Riccia sorocarpa 4       f     * *     *   a Klein landvorkje 

Riccia subbifurca 1       f                 zz Violet landvorkje 

Scapania nemorea 1             *         KW z Bosschoffelmos 

Schistidium crassipilum 10 f f * f f *   f f f f   a Muurachterlichtmos 

Sphagnum cuspidatum 2                 * *     a Waterveenmos 

Sphagnum denticulatum 6         * * * * * *     a Geoord veenmos 

Sphagnum fallax 3           *     * *     a Fraai veenmos 

Sphagnum fimbriatum 7   *     * f * * * *     a Gewimperd veenmos 

Sphagnum palustre 3         *       * *     a Gewoon veenmos 

Sphagnum squarrosum 3         *       * *     a Haakveenmos 

Straminergon stramineum 2         *         *     z Sliertmos 

Syntrichia laevipila 2     f             f   KW z Boomsterretje 

Syntrichia montana 5   * * * *     *         z Vioolsterretje 

Syntrichia papillosa 4   * * *           *     z Knikkersterretje 

Syntrichia ruralis var. 
arenicola 

1     *                   a Groot duinsterretje 

Syntrichia ruralis var. 
calcicola 

3     * *       *         a Groot duinsterretje 

Syntrichia virescens 1             *           z Uitgerand zodesterretje 

Tetraphis pellucida 9 f * *   f f f f * f     a Viertandmos 

Thuidium tamariscinum 8 * *     * * * * * *     a Gewoon thujamos 

Tortula muralis 11 f f f f f f f f f f f   a Gewoon muursterretje 

Ulota bruchii 11 f f f f f f f f f f f   a Knotskroesmos 

Ulota crispa 8 f f   f f   f   f f f   z Trompetkroesmos 

Ulota phyllantha 2   *     *               z Broedkroesmos 

Warnstorfia exannulata 1             *         KW z Geveerd sikkelmos 

Warnstorfia fluitans 4         * * *     f     a Vensikkelmos 

Zygodon conoideus 4 *     *     *     *     zz Staafjesiepenmos 

Zygodon viridissimus var. 
viridissimus 

1                   *     z Echt iepenmos 

 
177 100 96 71 94 94 85 118 71 89 115 68 14 
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7 SOORTENLIJST PER BIOTOOP 
 
Op de volgende pagina volgt een soortenlijst per biotoop.  
Hierbij moet opgemerkt worden dat tijdens de inventarisaties per kilometerhok een soort slechts 
eenmaal werd genoteerd, ook wanneer het in verschillende biotopen werd waargenomen.  
Voor de betekenis van de codes voor Rode Lijst en zeldzaamheid zie de tabel aan het begin van het 
hoofdstuk 5 (pagina 35) 
 
uitleg biotopen: 
 

loofbos  loofbossen, inclusief populierenaanplant. Ook epifyten op 
solitaire bomen of op  Vlieren en dergelijke in een naaldbos 
zijn in deze kolom opgenomen 

naaldbos bossen met Den, Spar en Lariks, alsmede gemengd naald-
loofbos 

dood hout wegterende stammen, stronken en zaagvlakken in zowel 
loof- als naaldbossen 

broekbos moerasbosjes in het Dommeldal en langs vennen 

hei heideterrein, voornamelijk op de golfbaan 

ven/poel oeverzones van vennen en van gegraven plassen en poelen 

beek oever van de Dommel 

sloot/greppel wanden van afwateringssloten en greppels, inclusief 
eventueel drooggevallen bodems 

weide Dommelbeemden en andere halfnatuurlijke weilanden op 
de landgoederen 

akker enkele kleinschalige akkers 

steen stenige substraten zoals bruggen, sluizen, bestrating 
betonnen beschoeiing en dergelijke 

ruderaal bermen, halfverharde paden, parkeerplaatsen en dergelijke  
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Nederlandse naam 
Amblystegium serpens 11 5     1     1       4     a Gewoon pluisdraadmos 

Amblystegium varium 4             1 2 1         a Oeverpluisdraadmos 

Aneura pinguis 3           1   2           a Echt vetmos 

Atrichum tenellum 4           2   1 1       KW z Klein rimpelmos 

Atrichum undulatum 11 6   1 1       1 1     1   a Groot rimpelmos 

Aulacomnium androgynum 11 3 1   7                   a Gewoon knopjesmos 

Aulacomnium palustre 5           5               a Roodviltmos 

Barbula convoluta 11                     2 9   a Gewoon smaragdsteeltje 

Barbula unguiculata 10                     3 7   a Kleismaragdsteeltje 

Brachythecium albicans 11                 3   2 6   a Bleek dikkopmos 

Brachythecium populeum 1                     1     a Penseeldikkopmos 

Brachythecium rutabulum 11 2 2 1     1   1     1 3   a Gewoon dikkopmos 

Brachythecium salebrosum 7 3   2 2                   a Glad dikkopmos 

Bryoerythrophyllum 
recurvirostre 

4                     3 1   a Oranjesteeltje 

Bryum argenteum 11                 1   2 8   a Zilvermos 

Bryum barnesii 10           1         3 6   a Geelkorrelknikmos 

Bryum bornholmense 1                       1   z Aardappelknikmos 

Bryum caespiticium 1                     1     a Zodeknikmos 

Bryum capillare 11 2     1             7 1   a Gedraaid knikmos 

Bryum dichotomum 10                 1 1 1 7   a Grofkorrelknikmos 

Bryum klinggraeffii 1                       1   z Scharlakenknolknikmos 

Bryum microerythrocarpum 5         1     1   3       a Roestknolknikmos 

Bryum pallens 2               2           z Rood knikmos 

Bryum pseudotriquetrum 4 1   1     2               a Veenknikmos 

Bryum radiculosum 2                     2     z Muurknikmos 

Bryum rubens (s.s.) 11               2 2 4   3   a Braamknikmos 

Bryum ruderale 4                       4   z Purperknolknikmos 

Bryum tenuisetum 5               1 2     2   z Oranjeknolknikmos 

Bryum violaceum 1                       1   z Violetknolknikmos 

Calliergon cordifolium 5     1     1 1 1 1         a Hartbladig puntmos 

Calliergonella cuspidata 9     1     1 1 4 2         a Gewoon puntmos 

Calypogeia arguta 2               2           a Scheef buidelmos 

Calypogeia fissa 9 2         4 1 2           a Moerasbuidelmos 

Calypogeia muelleriana 9 2 1       2 1 3           a Gaaf buidelmos 

Campylopus flexuosus 10 4 2   3 1                 a Boskronkelsteeltje 

Campylopus introflexus 11 4 2   4 1                 a Grijs kronkelsteeltje 

Campylopus pyriformis 10 4   1 3 1 1               a Breekblaadje 

Cephalozia bicuspidata 6 1         2   3           a Gewoon maanmos 

Cephalozia connivens 3       1   2               a Glanzend maanmos 

Cephaloziella divaricata 3       1   1   1           a Gewoon draadmos 

Cephaloziella rubella 1       1                   a Rood draadmos 

Ceratodon purpureus 11 2     1             2 6   a Gewoon purpersteeltje 

Chiloscyphus polyanthos 3           2   1           a Lippenmos 

Cryphaea heteromalla 7 5   2                     z Vliermos 

Dicranella heteromalla 11 6 3 1   1                 a Gewoon pluisjesmos 

Dicranella rufescens 1               1         KW zz Leemgreppelmos 

Dicranella staphylina 10               2 1 3   4   a Knolletjesgreppelmos 

Dicranella varia 1                       1   a Kleigreppelmos 
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Nederlandse naam 
Dicranodontium 
denudatum 

1       1                   zzz Priembladmos 

Dicranoweisia cirrata 11 10     1                   a Gewoon sikkelsterretje 

Dicranum montanum 11 7     4                   a Bossig gaffeltandmos 

Dicranum scoparium 11 5 3   2 1                 a Gewoon gaffeltandmos 

Dicranum tauricum 3 1   1 1                   a Bros gaffeltandmos 

Didymodon fallax 2                       2   a Kleidubbeltandmos 

Didymodon luridus 5                     4 1   z Breed dubbeltandmos 

Didymodon rigidulus 8                     6 2   a Broeddubbeltandmos 

Didymodon tophaceus 2                       2   a Stomp dubbeltandmos 

Diplophyllum albicans 7 2             5           a Nerflevermos 

Ditrichum cylindricum 10             1 1 2 2   4   a Hakig smaltandmos 

Drepanocladus aduncus 1                 1         a Moerassikkelmos 

Eurhynchium striatum 11 1 7 2         1           a Geplooid snavelmos 

Fissidens bryoides 2 1             1           a Gezoomd vedermos 

Fissidens taxifolius 1                       1   a Kleivedermos 

Fossombronia foveolata 2           1   1           a Grof goudkorrelmos 

Frullania dilatata 9 8   1                     a Helmroestmos 

Funaria hygrometrica 10                 1 3   6   a Gewoon krulmos 

Grimmia pulvinata 11 1                   10     a Gewoon muisjesmos 

Gymnocolea inflata 1               1           a Broedkelkje 

Gyroweisia tenuis 1                     1     zz Voegenmos 

Herzogiella seligeri 8   2   6                   z Geklauwd pronkmos 

Homalothecium sericeum 5 2   1               2     a Gewoon zijdemos 

Hypnum andoi 8 7   1                     a Bosklauwtjesmos 

Hypnum cupressiforme 11 5 2   2 1           1     a Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum jutlandicum 9 2 4   1 1     1           a Heideklauwtjesmos 

Isothecium alopecuroides 1     1                   KW zz Recht palmpjesmos 

Isothecium myosuroides 7 5   2                     a Knikkend palmpjesmos 

Jungermannia gracillima 5           2   3           a Lichtrandmos 

Kindbergia praelonga 11 4 2 1         1     1 2   a Fijn laddermos 

Lepidozia reptans 6 1 1   3       1           a Neptunusmos 

Leptobryum pyriforme 10 1           1 3 2 2   1   a Slankmos 

Leptodictyum riparium 11 1 1 2     3 2 1     1     a Beekmos 

Leskea polycarpa 7 4   2     1               a Uiterwaardmos 

Leucobryum glaucum 11 6 1 1 3                   a Kussentjesmos 

Loeskeobryum brevirostre 1       1                 BE zzz Grof etagemos 

Lophocolea bidentata 10 2 1   4     1 1 1         a Gewoon kantmos 

Lophocolea heterophylla 11 5     5             1     a Gedrongen kantmos 

Lophocolea semiteres 4 1     2       1           z Gaaf kantmos 

Marchantia polymorpha 10       1   1     1 2   5   a Parapluutjesmos 

Metzgeria fruticulosa 1 1                       GE zzz Blauw boomvorkje 

Metzgeria furcata 6 5   1                     a Bleek boomvorkje 

Mnium hornum 11 6 1     1 1   2           a Gewoon sterrenmos 

Nowellia curvifolia 2       2                 GE zzz Krulbladmos 

Odontoschisma denudatum 1       1                 KW z Zanddubbeltjesmos 

Orthodontium lineare 11 2     9                   a Geelsteeltje 

Orthotrichum affine 11 10   1                     a Gewone haarmuts 

Orthotrichum anomalum 8                     8     a Gesteelde haarmuts 

Orthotrichum diaphanum 11 8   1               2     a Grijze haarmuts 
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Nederlandse naam 
Orthotrichum lyellii 9 8   1                     z Broedhaarmuts 

Orthotrichum pulchellum 3 1   2                     z Gekroesde haarmuts 

Orthotrichum speciosum 1 1                         zz Ruige haarmuts 

Orthotrichum stramineum 1 1                         zz Bonte haarmuts 

Orthotrichum striatum 5 3   2                     z Gladde haarmuts 

Orthotrichum tenellum 5 4                 1       zz Slanke haarmuts 

Oxyrrhynchium hians 6 1           1 3 1         a Kleisnavelmos 

Pallavicinia lyellii 1           1               z Elzenmos 

Pellia epiphylla 11 2   1     1 1 4 1 1       a Gewoon plakkaatmos 

Philonotis fontana 2               2           z Beekstaartjesmos 

Physcomitrium pyriforme 6             1 3 2         a Gewoon knikkertjesmos 

Plagiomnium affine 8 3             4 1         a Rond boogsterrenmos 

Plagiomnium ellipticum 1     1                   KW z Stomp boogsterrenmos 

Plagiomnium undulatum 2 1   1                     a 
Gerimpeld 
boogsterrenmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. dent. 

4   1 1     2               a Glanzend platmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. und. 

2           1   1           a Glanzend platmos 

Plagiothecium laetum 10 7 1 1 1                   a Krom platmos 

Plagiothecium nemorale 3     3                     a Groot platmos 

Plagiothecium undulatum 5   4   1                   a Gerimpeld platmos 

Platygyrium repens 1 1                         z Kwastjesmos 

Pleurozium schreberi 9 3 5     1                 a Bronsmos 

Pogonatum aloides 1               1           a Gewone viltmuts 

Pogonatum urnigerum 1   1                     KW zz Grote viltmuts 

Pohlia annotina 1               1           a Gewoon broedpeermos 

Pohlia bulbifera 5               4 1         a Bolletjespeermos 

Pohlia camptotrachela 1               1           z Korreltjespeermos 

Pohlia lescuriana 2               2           z Roodknolpeermos 

Pohlia nutans 9 4 2 1 1       1           a Gewoon peermos 

Pohlia wahlenbergii 1               1           z Bleek peermos 

Polytrichum commune var. 
commune 

4   1       3               a Gewoon haarmos 

Polytrichum commune var. 
perigoniale 

7 1       2 1   3           a Gewoon haarmos 

Polytrichum formosum 11 6 5                       a Fraai haarmos 

Polytrichum juniperinum 5         2     1       2   a Zandhaarmos 

Polytrichum longisetum 9 2 2 1 1   1   2           a Gerand haarmos 

Polytrichum piliferum 6         2   1         3   a Ruig haarmos 

Porella platyphylla 2 2                       BE zz Gewoon pelsmos 

Pseudephemerum nitidum 2               1 1         z Vals kortsteeltje 

Pseudocrossidium 
hornschuchianum 

9         1           2 6   a Spits smaragdsteeltje 

Pseudoscleropodium 
purum 

11 5 5     1                 a Groot laddermos 

Pseudotaxiphyllum elegans 10 7 1       1   1           a Gewoon pronkmos 

Pterigynandrum filiforme 1 1                       GE zzz Stekeltjesmos 

Pylaisia polyantha 1 1                         zz Boommos 

Radula complanata 5 4   1                     a Gewoon schijfjesmos 

Rhizomnium punctatum 5     3         2           z Gewoon viltsterrenmos 
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Nederlandse naam 
Rhynchostegiella tenella 1                     1     zz Slank snavelmos 

Rhynchostegium confertum 10 4   1               5     a Boomsnavelmos 

Rhynchostegium murale 2                     2     a Muursnavelmos 

Rhynchostegium riparioides 2                     2     a Watervalmos 

Rhytidiadelphus loreus 6 2 4                       z Riempjesmos 

Rhytidiadelphus squarrosus 11 3 3       1     2     2   a Gewoon haakmos 

Riccardia chamedryfolia 4           1   3           a Gewoon moerasvorkje 

Riccia fluitans 6           2 2 2           a Gewoon watervorkje 

Riccia glauca 5               1   4       z Gewoon landvorkje 

Riccia sorocarpa 4                   4       a Klein landvorkje 

Riccia subbifurca 1                   1       zz Violet landvorkje 

Scapania nemorea 1               1         KW z Bosschoffelmos 

Schistidium crassipilum 10                     10     a Muurachterlichtmos 

Sphagnum cuspidatum 2           2               a Waterveenmos 

Sphagnum denticulatum 6           5 1             a Geoord veenmos 

Sphagnum fallax 3           3               a Fraai veenmos 

Sphagnum fimbriatum 7 1         4 1 1           a Gewimperd veenmos 

Sphagnum palustre 3           3               a Gewoon veenmos 

Sphagnum squarrosum 3     1     2               a Haakveenmos 

Straminergon stramineum 2           2               z Sliertmos 

Syntrichia laevipila 2 2                       KW z Boomsterretje 

Syntrichia montana 5                     5     z Vioolsterretje 

Syntrichia papillosa 4 3   1                     z Knikkersterretje 

Syntrichia ruralis var. 
arenicola 

1                       1   a Groot duinsterretje 

Syntrichia ruralis var. 
calcicola 

3                     2 1   a Groot duinsterretje 

Syntrichia virescens 1                     1     z Uitgerand zodesterretje 

Tetraphis pellucida 9 2 1   6                   a Viertandmos 

Thuidium tamariscinum 8 2 6                       a Gewoon thujamos 

Tortula muralis 11                     11     a Gewoon muursterretje 

Ulota bruchii 11 10   1                     a Knotskroesmos 

Ulota crispa 8 6   2                     z Trompetkroesmos 

Ulota phyllantha 2 2                         z Broedkroesmos 

Warnstorfia exannulata 1           1             KW z Geveerd sikkelmos 

Warnstorfia fluitans 4           3   1           a Vensikkelmos 

Zygodon conoideus 4 3   1                     zz Staafjesiepenmos 

Zygodon viridissimus var. 
viridissimus 

1     1                     z Echt iepenmos 

177 1001 275 78 56 85 18 77 19 104 33 31 112 113 14 
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