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1. INLEIDING 

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

mossenwerkgroep van de afdeling Eindhoven van de KNNV (Koninklijke Nederlandse 

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

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

Na eerdere inventarisaties van de Kampina, het Wijboschbroek en het Weerterbos, is gekozen voor 

nader mossenonderzoek in het gebied De Geelders.  

Het project is gestart in het late najaar van 2009 en begin 2011 afgerond. De mosseninventarisaties 

vinden voornamelijk in het winterhalfjaar plaats; helaas zijn door de strenge winters van 2009-2010 

en 2010-2011 met langdurige sneeuwbedekking heel wat ingeplande excursies afgelast. 

Aan het onderzoek hebben meegewerkt de leden van de mossenwerkgroep: Margriet Bekking, Rob 

van der Burg, Dick Haaksma, Bart Hendrikx, Huub van Melick, Marleen Smulders, Trudy Vos en Goos 

Zwanikken. Ook Kees van Kessel, lid van de Tilburgse mossenwerkgroep heeft zich bij ons 

aangesloten. Hij woont in de directe omgeving van De Geelders en kent het gebied heel goed en van 

die kennis hebben wij dankbaar gebruik gemaakt.  

Het project is zeer succesvol: 11 kilometerhokken met totaal 208 verschillende mossoorten en een 

gemiddeld aantal soorten van 105 per km-hok is echt indrukwekkend. Een buitengewoon rijk gebied, 

met maar liefst 21 soorten van de Rode Lijst. 

 

2. WERKWIJZE 

De inventarisaties vinden plaats op kilometerhok-niveau. Vanaf de stafkaart wordt bekeken welke 

biotopen we in de betreffende vierkante kilometer kunnen verwachten en de verschillende biotopen 

worden dan bekeken. We hebben steeds het hele kilometerhok onderzocht, ook wanneer het 

natuurgebied in slechts een deel daarvan ligt. Per kilometerhok wordt één streeplijst gebruikt, 

waarop tevens genoteerd wordt in welk biotoop een soort voorkomt. Soorten, die in het veld niet 

met zekerheid op naam gebracht kunnen worden, zijn ter microscopische determinatie 

meegenomen. 

Het gebied is door ons opgedeeld in elf kilometerhokken. Door het intensief onderzoeken van de 

diverse biotopen per kilometerhok, hebben we de meeste hokken meerdere malen bezocht. Een 

enkel hok kunnen we tijdens één bezoek afronden.  
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3. HET GEBIED 

De Geelders ligt tussen Boxtel en Schijndel, westelijk van de kern Olland en is bijna 300 ha groot. Het 
maakt deel uit van het Nationaal Landschap Het Groene Woud.  

 

               153   154   155   156   

Foto: Plattegrond De Geelders uit ANWB Topografische Atlas Noord-Brabant, 1:25000 

Het afwisselende landschap van de Geelders bestaat uit hakhoutwallen, loofbos met dreven, 
populierenbosjes, heide, grasland en akkers. Al in de 17de eeuw werd het gebied gebruikt als 
productiebos voor eikenhakhout. De schors (eek) van de bomen werd gebruikt in de leerlooierij. Om 
het bos zo goed mogelijk te kunnen exploiteren werden brede dreven aangelegd.  

Voor de afwatering werd een uitgebreid stelsel van sloten en greppels aangelegd. Met de 
vrijkomende grond werden zogenaamde rabatten gemaakt; dit zijn de hogere grondruggen tussen de 
greppels.  

Diep in de ondergrond zit een ondoordringbare leemlaag, daarboven komen allerlei bodemsoorten 
voor. In het noordoosten van De Geelders bevindt zich de Beekse Waterloop die naar het 
noordwesten stroomt en ten noorden van Gemonde uitkomt in de Dommel. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beekse_Waterloop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemonde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dommel_(rivier)
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Het bos bestaat grotendeels uit loofbos en is rijk aan soorten. Vooral het heidegebied (Het Speet) en 
kleinschalige bos- en weidegebieden zijn in dit opzicht van belang. In de bodem is veel leem 
aanwezig, waardoor het gebied zeer vochtig is. Hogere planten die in het gebied voorkomen zijn: 
Bosanemoon, Slanke sleutelbloem, Dalkruid, Eenbes, Zwarte rapunzel, Klokjesgentiaan en Grote 
wolfsklauw. 

De naam Geelders werd voor het eerst vernoemd in 1386 als Gheerlaer, wat weer een korte 
schrijfwijze is voor: Geelinxlaer, ofwel het goed van Geerlinc. Geerling van den Bossche, naar wiens 
hoeve De Geelders genoemd is, was een edelman die in de 14e eeuw in dit gebied veel heidegronden 
bezat. Vervolgens ging het bezit over aan Ludolf van der Water die kanunnik was te 's-
Hertogenbosch. Hij vermaakte het aan de Kartuizer monniken die sedert 1470 in Brabant gevestigd 
waren. Na 1648 werden de goederen verbeurd verklaard en in 1655 weken de monniken uit naar de 
Spaanse Nederlanden. Na een rechtszaak kregen ze hun goederen terug om deze in 1658 aan Pieter 
Lus te verkopen. Deze stierf in 1674. Via de familie Van Rijckevorsel is uiteindelijk de familie 
Marggraff de bezitter van een deel (85 ha) van De Geelders geworden. Doordat de laatste Marggraff 
(Ewald) zijn bos niet onderhield en voor het publiek gesloten liet, kreeg dit bos een zeer natuurlijk 
karakter. Na de dood van Ewald in 2003 werd dit bos in de Marggraff Stichting ondergebracht en 
sinds 2005 is het voor publiek opengesteld.  

Het andere deel (164 ha) werd uiteindelijk eigendom van Staatsbosbeheer. Dit deel behoorde 
vroeger tot de gemeenschappelijke gronden van de Bodem van Elde en was niet geschikt voor 
ontginning. Niettemin werd het gebruikt voor de productie van hakhout en voor de winning van 
eikenschors ten behoeve van de leerlooierij. In de jaren '30 van de 20e eeuw werden door werklozen 
greppels gegraven en met het vrijgekomen zand werden rabatten opgeworpen, waarop eiken 
werden geplant die geriefhout moesten leveren dat aan boeren werd verkocht. Brede dreven 
dienden voor de afvoer van dit hout. De aanleg van rabatten zorgde voor verdroging. Het 
hakhoutbeheer is omstreeks 1965 gestopt, waarna het beheer gericht werd op het krijgen van een 
meer natuurlijk bos. 

Het gebied wordt doorsneden door de spoordijk van het voormalig Duits Lijntje. Deze in 1873 door 
de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij (NBDS) geopende spoorlijn is alweer enige tijd 
buiten gebruik. Het Duitse lijntje was in vroeger tijden een schakel in het treintraject tussen Londen 
en Berlijn en verder oostwaarts richting het in Rusland gelegen Vladivostok. Ooit hebben hier keizers, 
koningen en vorsten gereisd en heeft het spoor gezorgd voor een rechtstreekse korte verbinding 
tussen de zeehavens Vlissingen, Antwerpen en Rotterdam en het Duitse achterland. Ook is de lijn van 
betekenis geweest voor de uitgestrekte heideontginningen van de Peel tussen 1873 en circa 1930. In 
1950 werd de lijn voor personenvervoer gesloten. En in 2004 beëindigde de NS het goederenvervoer 
op het laatst overgebleven stuk van Boxtel tot Veghel. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosanemoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slanke_sleutelbloem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dalkruid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenbes
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zwarte_rapunzel&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klokjesgentiaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_wolfsklauw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_wolfsklauw
http://nl.wikipedia.org/wiki/1386
http://nl.wikipedia.org/wiki/Seculiere_kanunnik
http://nl.wikipedia.org/wiki/%27s-Hertogenbosch
http://nl.wikipedia.org/wiki/%27s-Hertogenbosch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kartuizers
http://nl.wikipedia.org/wiki/1470
http://nl.wikipedia.org/wiki/1648
http://nl.wikipedia.org/wiki/1655
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/1658
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieter_Lus&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieter_Lus&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/1674
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Van_Rijckevorsel&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marggraff
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsbosbeheer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodem_van_Elde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hakhout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerlooien
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rabat_(bosbouw)
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Foto: liggend naaldhout 

Km-hok 154-400 – ‘Het Speet’, het rijkste km-hok van De Geelders 

Dit km-hok is met stip het rijkste hok van De Geelders wat het aantal aangetroffen mossoorten 

betreft. Dat is vooral te danken aan de aanwezigheid van de vele bosbiotopen, maar ook heide, 

akkers, weiland, wat bebouwing en de voormalige spoorlijn dragen hieraan bij. Met name het “bos 

van Marggraff” met de rijke mosbegroeiïng is een genot om te inventariseren. We hebben met de 

werkgroep dit km-hok vijf keer bezocht: we zijn begonnen in februari 2010 en met een laatste bezoek 

in augustus 2010 naar díe interessante gebieden waar het bij de eerdere bezoeken té nat was, 

hebben we dit km-hok afgesloten. Dit laatste bezoek levert inderdaad nog nieuwe soorten voor de 

soortenlijst op. De totaalstand voor dit hok komt uit op 139 genoteerde mossoorten. 

Op 20 februari 2010 bezoeken we dit km-hok voor het eerst. Zoals op veel plaatsen in De Geelders 

vinden we ook hier eiken-berkenbosjes op rabatten met veel water in de sloten, dus moeizaam te 

bereiken. Heel opvallend is Gewoon Thujamos (Thuidium tamariscinum), dat in meerdere 

bospercelen over tientallen meters op de bodem groeit. Dit fraaie mos behoort weliswaar niet bij de 

zeldzame soorten, maar het is wel heel bijzonder dat het in zulke grote hoeveelheden voorkomt. Op 

de bodem verder ook veel Geplooid snavelmos (Eurhynchium striatum), Gerimpeld platmos 

(Plagiomnium undulatum) (fertiel) en Gewoon kantmos (Lophocolea bidentata). Op enkele plaatsen 

groeien wilgen langs de sloten, die voor de nodige epifyten zorgen. We vinden onder meer voor het 

eerst Broedkroesmos (Ulota phyllanta) en Boomsterretje (Syntrichia laevipila). Ook de Haarmutsen 

(Orthotrichum) laten zich goed zien, in totaal 8 verschillende soorten, waaronder Slanke haarmuts (O. 

tenellum) en Ruige haarmuts (O. speciosum). Opvallend is verder dat we veel Geklauwd pronkmos 

(Herzogiella seligeri) vinden; een paar keer op dood hout, maar ook een aantal keren op boomvoeten 
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van een levende Zomereik. Op de voet van een Berk vinden we Dwergplatmos (Plagiothecium 

latebricola). 

 

Eén perceel is wel heel bijzonder wat mossen betreft: het is een berkenbosje, dat grenst aan een 

sparrenbos. De bodem is prachtig aaneengesloten begroeid met algemene soorten, maar we vinden 

er ook Grof etagemos (Loeskeobryum brevirostre) en Glanzend etagemos (Hylocomium splendens), 

twee forse slaapmossen, die beide op de Rode Lijst staan. In het aangrenzende sparrenbos staat 

Riempjesmos (Rhytidiadelphus loreus), die – ofschoon niet op de Rode Lijst – wel tot de zeldzame 

mossen behoort. Er groeit onder de dennen veel Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) en daartussen 

groeien weinig mossen. Tegen de greppelwandjes vinden we wel veel Buidelmossen (Calypogeia). Op 

het dode hout veel Viertandmos (Tetraphis pellucida) en zelfs Neptunusmos (Lepidozia reptans). 

Zoals in veel percelen van De Geelders ook hier weer veel vierkante meters met Kussentjesmos 

(Leucobryum glaucum).  

Een weide tussen de bospercelen levert niet veel bodemsoorten op. Het meest opvallende is 

Oranjeknolknikmos (Bryum tenuisetum) dat we op een kaal plekje vinden, verder vooral Gewoon 

haakmos (Rhytidiadelphus squarrosus), Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum) en Gewoon 

haarmos (Polytrichum commune, var. perigonale). Meer aandacht trekken de rijtjes knotwilgen, die 

mooi met mossen zijn bedekt. We vinden er bijvoorbeeld Gesteelde haarmuts (Orthotrichum 

anomalum), Gewoon muisjesmos (Grimmia pulvinata), (soorten die we vooral op steen vinden) en 

verder veel Gedraaid knikmos (Bryum capillare), Boomsnavelmos (Rhynchostegium confertum), 

Grijze en Gewone haarmuts (Orthotrichum diaphanum en O. affine) en natuurlijk de algemene 

slaapmossen als Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cypressiforme), Gewoon dikkopmos 

(Brachythecium rutabulum) en Fijn laddermos (Kindbergia praelonga). 

Het heideperceel is een nat heidegebiedje met greppels, maar het is allemaal nogal vergrast. 

Gelukkig zijn er ook enkele stukjes waar Dopheide (Erica tetralix) groeit met wat kale stukjes er 

tussen. We kunnen weer een aantal soorten aan de lijst toevoegen, zoals enkele veenmossen, 

waaronder Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum). Ook vinden we levermossen zoals 

Broedkelkje (Gymnocolea inflata), Spinragmos (Kurzia spec.) (helaas geen perianthen), Gewoon 

maanmos (Cephalozia bicuspidata) en Gewoon draadmos (Cephaloziella divaricata). Een deel van de 

heide is enkele jaren geleden geplagd, maar staat nu onder water. Daar moeten we later dus nog 

eens gaan kijken.  

Daarna gaan we het gedeelte van Marggraff bekijken. Hier is nooit intensief aan bosbeheer gedaan 

en mochten de omgevallen bomen blijven liggen. Dit is meteen te zien: veel overvloedig met mos 

begroeide bomen liggen her en der verspreid op de rabatten. Door de hoge waterstand staan de 

greppels meer dan vol met water en is het bijzonder lastig om van de ene rabat naar de andere te 

komen. Het lukt wel, maar met veel balanceren en zeer bedachtzaam door het water waden. Het is 

een kunst om droge voeten te houden…. Gezien de mosbegroeiing op de omgevallen stammen willen 

we geen boom missen! 
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Foto: Liggend doodhout 

 

Het perceel bestaat uit gemengd loofbos (Eik, Berk) met een rand van dennen. Op enkele rabatten 

zijn in vroeger tijden ook dennen tussen het loofhout geplant. Ook van dit naaldhout is inmiddels het 

een en ander omgewaaid. Dit gedeelte ligt midden in het bos met voldoende luchtvochtigheid voor 

een mooie mosflora. Op het ontschorste liggend naaldhout veel Neptunusmos (Lepidozia reptans) en 

– na een enthousiast “YES” van een van de werkgroepleden – kunnen we het zeldzame Krulbladmos 

(Nowellia curvifolia) aanschouwen. Dit is een typische ‘oud bos’-soort van ontschorst liggend 

naaldhout en wordt de laatste tijd in ons land regelmatig aangetroffen op de Veluwe en de Utrechtse 

Heuvelrug, maar is verder in Nederland nog een uiterst zeldzame soort. 

Op het liggende loofhout zeer veel Geklauwd pronkmos (Herzogiella seligeri) overvloedig kapselend, 

Gedrongen en Gewoon kantmos (Lophocolea heterophylla en L. bidentata), Gaaf buidelmos 

(Calypogeya muelleriana) en Boskronkelsteeltje (Campylopus flexuosus). Verder de bodemmossen: 

Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum), Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium), Geplooid 

snavelmos (Eurhynchium striatum), Gewoon thujamos (Thuidium tamariscinum), Riempjesmos 

(Rhytidiadelphus loreus), veel Kussentjesmos  en Fijn laddermos (Kindbergia praelonga). 

Na dit moois lopen we langs een té natte wei (daar komen we later nog een keer voor terug), via een 

droog en mos-arm bos met Amerikaanse eik en als ondergroei Adelaarsvaren. Wel ook hier veel 

liggend dood hout met veel Kussentjesmos, hier kapselend aangetroffen. Op een wortelkluit vinden 

we Gewone viltmuts (Pogonatum aloides). 

Daarna bekijken we een nat wilgenbroekbosje met vooral veel Kwastjesmos (Platygyrium repens) en 

andere epifyten als Schijfjesmos (Radula complanata). Op de bodem vooral Gewoon puntmos 

(Calliergonella cuspidata), Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) en Fijn laddermos (Kindbergia 

praelonga). 
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Op 18 april 2010 brengen we een herhalingsbezoek naar díe plaatsen waar eerder teveel water stond 

om de biotoop goed te kunnen bekijken. 

Allereerst de poel in het weiland met een lemige bodem. Gewoon knikkertjesmos (Physcomitrium 

pyriforme) maar helaas geen Gewoon kleimos (Tortula truncata) of Eendagsmos (Ephemerum).  

Daarna gaan we langs een pad met veel volgroeide Haagbeuk, waarop veel Knikkend palmpjesmos 

(Isothecium myosuroides) en op een zelfs Recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroides) groeit. Het 

is zonnig lenteweer ditmaal en de vlinders fladderen al rond, zoals het Boomblauwtje, Oranjetipje 

(Anthocaris cardamines), Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni), Geaderd witje (Aporia crataegi) en 

Dagpauwoog (Inachis io). De Pinksterbloemen (Cardamine pratensis) staan ook volop in bloei, 

evenals de Bosanemoontjes (Anemone nemorosa), nog wat Slanke sleutelbloemen (Primula elatior) 

en het Dalkruid (Maianthemum bifolium) komt al op. 

 

Daarna bekijken we het natte heideterrein dat nog steeds nat is. Het water is iets gezakt ten opzichte 

van het vorige bezoek maar er is nog geen spoor van bijvoorbeeld Goudkorrelmossen (Fossombronia-

soorten). Wél de Lenteknotszwam die met talloze oranje knopjes uit een protonema-matje te 

voorschijn komt. 

De Kleine en Ronde zonnedauw (Drosera intermedia en D. rotundifolia) en Moeraswolfsklauw 

(Lycopodium inundata) staan in het natste gebied. Daarna bezoeken we het iets hoger gelegen 

heideterrein met in de zeer diepe greppels veel Veenmos (Sphagnum). Als nieuwe soort wordt 

Roodviltmos (Aulacomnium palustre) gevonden. Er staat veel Struik- en Dopheide (Calluna vulgaris 

en Erica tetralix) met Pijpenstrootje (Molinia caerulea) en ook Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus). 

De bodem wordt vooral bedekt door Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum). Daar waar tijdens 

het eerste bezoek op 20 februari 2010 Spinragmos (Kurzia) stond, vinden we dit nu weer. Nog steeds 

zonder perianthen waardoor exacte determinatie niet mogelijk is. Verder nog meer kleine 

levermosjes als Gewoon maanmos (Cephalozia bicuspidata), Glanzend maanmos (Cephalozia 

connivens), Broedkelkje (Gymnocolea inflata) en de zeer zeldzame Dicht stompmos (Cladopodiella 

francisci). 

 

Na de oude wilgen en elzenbomen in de begraasde weide te hebben bekeken, die geen nieuwe 

soorten opleveren, wordt dit km-hok voorlopig als afgesloten hoofstuk beschouwd. Er is nog een zeer 

nat stuk wilgenbroekbos dat volgens ingewijden ook in de zomer nog te nat blijft om goed te kunnen 

bekijken. Dus mogelijk hiernaar terug in het najaar. En ook de droogvallende natte heide wordt nog 

een keer bezocht om naar Goudkorrelmos (Fossombronia) te zoeken. Deze soort is hier eerder 

gevonden. 
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Foto: omgewaaide bomen 

 

Is het vanwege de intensieve speurtocht van de mossenwerkgroep dat juist dit hok zo’n hoog aantal 

soorten opgeleverd heeft? Ook speelt zeker mee dat een gedeelte van dit km-hok behoort bij het 

landgoed van Marggraff, waarop nooit groot beheer is toegepast. Sommige gedeeltes lijken on-

nederlands met de vele omgevallen bomen.  

 

Op 3 augustus 2010 bezoeken we een wilgenstruweel opnieuw. Hier konden we in het voorjaar niet 

bijkomen vanwege de hoge waterstand. Dat is nu geen probleem. We struinen er doorheen en 

kunnen uit dit bos nog twee soorten aan de lijst toevoegen, te weten Boommos (Pylaisia polyantha) 

en Geplooid sikkelmos (Sanionia uncinata). Voor Geplooid sikkelmos betekent dit de enige vondst in 

het onderzoeksgebied. Verder vinden we nog Gewoon puntmos (Calliergonella cuspidata) met 

kapsels, weliswaar een algemene soort, maar die sporenkapsels zijn weer wel bijzonder. Daarna 

blijven we in hetzelfde hok en gaan we naar de heide, waar een week eerder door een werkgroeplid 

al Grof goudkorrelmos (Fossombronia foveolata) gevonden is en ook Lichtrandmos (Jungermannia 

gracillima). We vinden er nu geen nieuwe soorten meer bij. We lopen ten slotte nog langs een poel 

en vinden daar Gewoon en Smal watervorkje (Riccia fluitans en R. canaliculata), die ook nieuw voor 

dit hok zijn. Al met al zes nieuwe soorten er bij, hetgeen een totaalscore oplevert van 139 soorten 

voor dit km-hok. 
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4. BESCHRIJVING VAN DE BIOTOPEN 
 

A - LOOFBOS 

De bossen in De Geelders zijn doorgaans nat tot zeer nat. Dit vanwege de slecht afwaterende lemige 

ondergrond. De productiebossen (voornamelijk Zomereik, Berk en Es) die hier indertijd aangelegd 

zijn, zijn op rabatten geplant met greppels daartussen. In sommige percelen is dit bostype gemengd 

met naaldbos. Langs de sloten staan wilgen en vlierstruiken. De veel geplante populierenbossen 

worden apart beschreven.  

* BOSBODEM  

De struiklaag bestaat hoofdzakelijk uit Braam en Pijpenstrootje, in sommige percelen groeit ook 

Adelaarsvaren. Op de bodem groeit veel Thujamos (Thuidium tamariscinum). Met name in het bos 

van Marggraff zijn de bodemmossen fraai aanwezig; zoals het Thujamos dat op sommige plekken de 

bodem met tientallen meters bedekt. Voorts de algemene bodemmossen: Heideklauwtjesmos 

(Hypnum jutlandicum), Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium), Fijn laddermos (Kindbergia 

praelonga), Geplooid snavelmos (Eurhynchium striatum), veel Kussentjesmos (Leucobryum glaucum), 

Gerimpeld platmos (Plagiothecium undulatum), een echte bossoort, die opvalt door lange 

lichtgroene stengels met platte, gegolfde blaadjes, en het levermos Gewoon kantmos (Lophocolea 

bidentata). Minder algemeen zijn: Riempjesmos (Rhytidiadelphus loreus), Grof etagemos 

(Loeskeobryum brevirostre) en Glanzend etagemos (Hylocomium splendens). Opmerkelijk is het 

voorkomen van Gewoon pluisdraadmos (Amblystegium serpens), dat terrestrisch in mooie grote 

plakkaten groeit, steeds onder een overhellend kantje, dus beschaduwd en waarschijnlijk redelijk 

droog. In een vochtig deel vinden we Groot vedermos (Fissidens adianthoides), een soort van de 

Rode Lijst. 

* DOOD HOUT 

Er ligt veel dood hout op de bosbodem, met name in het deel van de Stichting Marggraf. De liggende 

stammen zijn soms mooi begroeid met onder meer Neptunusmos (Lepidozia reptans), Viertandmos 

(Tetraphis pellucida), Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla), Geelsteeltje (Orthodontium 

lineare), mooi kapseldende Geklauwd pronkmos (Herzogiella seligeri) en ook Kussentjesmos 

(Leucobryum glaucum), dat zelfs kapselend is aangetroffen. 
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Foto: liggend dood hout o.a. met Geklauwd pronkmos, Herzogiella seligeri 

* BOOMVOETEN – WORTELKLUITEN 

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

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

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

substraat verborgen zitten. Op een kluit van een omgevallen Es vinden we Gewoon vliesjesmos 

(Weissia brachycarpa), een soort die van een open, lemige bodem houdt en die je normaal niet in 

een bos zult aantreffen. In een wat natter gedeelte groeien op een al wat oudere wortelkluit een 

prachtige populatie Boompjesmos (Climacium dendroides).  

Soms herbergen boomvoeten mossen, die je ook in de directie omgeving op de bodem ziet, maar 

vaak groeien hier soorten, die specifiek de boomvoeten opzoeken. Zo vinden we in een bosje op 

minimaal vijf boomvoeten van Essen Spatelmos (Homalia trichomanoides), waarvan eenmaal mooi 

met kapsels. Dwergplatmos (Plagiothecium latebricola) is ook een soort die vaak op boomvoeten te 

vinden is. We vinden dit mos zowel op de voet van Berk als Els. Dwergplatmos is vooral een soort van 

stamvoeten in natte bossen. 

Opvallend is verder dat we Geklauwd pronkmos niet alleen op dood hout vinden, maar ook een 

aantal keren op boomvoeten van een levende Zomereik. Op de voet van een Berk staat 

Dwergplatmos (Plagiothecium latebricola) en tegen de voet van een Zomereik, die met zijn voet in 

het water staat, groeit een mooie populatie van Spits boogsterrenmos (Plagiomnium cuspidatum), 

met jonge sporenkapsels. Deze soort groeit vaak op kalkrijke plaatsen; mogelijk dat er ter plekke 

enige kwel is. 
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Op de boomvoeten van een laan met volwassen Haagbeuk groeit veel Knikkend palmpjesmos 

(Isothecium myosuroides) en op een plek zelfs Recht palmpjesmos (Isothecium alopecuroides). 

 

* EPIFYTEN 

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

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

bomen vaak zeer bijzondere soorten aantreffen zoals het nauwelijks met het oog waarneembare 

Dwergwratjesmos (Cololejeunea minutissima). Hoewel deze soort  de laatste tijd vaker gevonden 

wordt, blijft het een zeer zeldzame soort in Nederland. In De Geelders is het in twee kilometerhokken 

waargenomen, zowel op jonge Zomereik, maar  we vinden ook een grote groeiplek op een dikke, 

oude Eik.  

Van de Haarmutsen zijn tien soorten gevonden: de Gewone, Gesteelde, Grijze, Broed-, Gekroesde, 

Dwerg-, Ruige, Bonte, Gladde en Slanke Haarmuts (Orthotrichum affine, O. anomalum, O. 

diaphanum, O. lyellii, O. pulchellum, O. pumilum, O. speciosum, O. stramineum, O. striatum en O. 

tenellum). Van de Kroesmossen zien we vooral het Knotskroesmos (Ulota bruchii), maar ook 

Trompetkroesmos (Ulota crispa) en zelfs de zeldzame Broedkroesmos (Ulota phyllantha) vinden we 

in twee verschillende km-hokken. De levermossen Helmroestmos (Frullania dilatata), Bleek 

boomvorkje (Metzgeria furcata) en Gewoon schijfjesmos (Radula complanata) treffen we in alle 

onderzochte km-hokken aan. Hoewel soorten als Knikkersterretje (Syntrichia papillosa) en 

Staafjesiepenmos (Zygodon conoideus) als zeldzaam te boek staan, hebben we ze in De Geelders ook 

in ieder km-hok gevonden. Het Glad kringmos (Neckera complanata), een zeldzame soort van de 

Rode Lijst, vinden we op een Wilg. Eveneens op een Wilg vinden we Boomsterretje (Syntrichia 

laevipila). Deze soort heeft in het bladrozet soms kleine broedblaadjes zitten en is dan reeds in het 

veld gemakkelijk op naam te brengen. 

Op dikke bemoste stammen van Vlieren in een Populierenbos, vinden we zelfs Klein duinsterretje 

(Syntrichia ruralis var. calcicola), Gewoon muursterretje (Tortula muralis) en Gewoon muisjesmos 

(Grimmia pulvinata). Die laatste soort wordt door ons omgedoopt tot “Bosmuisjesmos”. Op één 

boom vinden we naast elkaar Muisjesmos, Gewoon muursterretje en Muurachterlichtmos 

(Schistidium crasspilum). Het lijken wel stenen met al deze steensoorten op schors! 

* BROEKBOSJES 

De broekbossen (Wilg en Els) in De Geelders zijn zeer nat. Vooral in winter en voorjaar is de 

waterstand te hoog om goed bij de wilgen te kunnen komen. Dit biotoop bezoeken we in de nazomer 

nogmaals bij een lage waterstand. In deze natte bosjes groeien – vooral op schuine wilgentakken – 

het Kwastjesmos (Platygyrium repens) en andere epifyten als Knikkersterretje, Schijfjesmos, 

Boommos en Uiterwaardmos, soorten die we veel vinden in het onderzoeksgebied. Geplooid 

sikkelmos (Sanionia uncinata) echter vinden we slechts eenmaal inde Geelders en wel op een Wilg. 

Het verbaast ons dat we deze soort niet vaker vinden, omdat we menen dat het gebied met zijn 

grote luchtvochtigheid er wel geschikt voor is. Blauw- en Bleek boomvorkje (Metzgeria fruticulosa en 

M. temperata) vinden we ook op de stam van een Wilg. Beide soortsen horen bij de zeer zeldzame 

mossen in Nederland, maar wanneer ze er zijn, kunnen ze uitgebreide matten vormen, omdat ze zich 

gemakkelijk kunnen verspreiden met kleine broedkorrels, die altijd op het thallus aanwezig zijn. Op 
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de bodem vooral het in deze nattige ondergrond algemene Gewoon puntmos (Calliergonella 

cuspidata), mét kapsels, wat niet algemeen is. Andere algemene soorten zijn: Heideklauwtjesmos en 

Fijn laddermos. Eenmaal vinden we Pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus) in een broekbosje. 

 

Foto: Balanceren in het broekbos 

* BOSGREPPELS 

In de meestal natte bosgreppels tussen de rabatten (opgehoogde, drogere stroken grond waar de 

bomen zijn aangeplant) vinden we algemene soorten zoals Gewoon sterrenmos (Mnium hornum), 

Fraai haarmos (Polytrichum formosum), Gewoon pronkmos (Pseudotaxiphyllum elegans), beekmos 

(Leptodictyum riparium), Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium), Boskronkelsteeltje 

(Campylopus flexuosus), Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) en Geveerd veenmos (Sphagnum 

fimbriatum). Tegen de kantjes veel Buidelmossen (Calypogeia spec.), zowel Gaaf, Moeras- en op een 

enkele plaats Langbladig- en Scheef buidelmos. In veel bospercelen van De Geelders treffen we langs 

de greppelwanden, maar ook op de bosbodem en op dood hout, vele vierkante meters bedekt met 

Kussentjesmos (Leucobryum glaucum). Op meerdere plaatsen vinden we dit mos met kapsels*, wat 

in ons land een zeldzaamheid is. *(Zie ook bijlage 3 over kapselende Leucobryum glaucum). 

B - NAALDBOS 

In tegenstelling tot het natte deel van De Geelders, waar hoofdzakelijk loofbomen groeien, is in het 

noordelijke en wat drogere gebied dat ‘Gasthuiskamp’ en ‘De Eekhoorn’ wordt genoemd, veel 

naaldbos, zowel Lariks als Spar en weinig Den, soms vergezeld van Zomereik en Berk. Ook in het deel 

van Marggraff is een groot perceel naaldbos. Sommige delen zijn erg verruigd met Braam en soms 

met grassen. Onder de dennen groeit veel Adelaarsvaren en daartussen zijn niet veel mossen te 

ontdekken. Toch vinden we op de open plekken een mooie bodembedekking met mossen. Veel Fraai 
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haarmos, Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum), Gewoon en Heide-klauwtjesmos, Gewoon 

dikkopmos (Brachythecium rutabulum), Fijn laddermos (Kindbergia praelonga), Thujamos (Thuidium 

tamariscinum), Geplooid snavelmos (Eurhynchium striatum), Gerimpeld boogsterrenmos 

(Plagiomnium undulatum) en ook het minder algemene Riempjesmos (Rhytidiadelphus loreus) wordt 

in 5 km-hokken aangetroffen. Als zeer bijzondere vondst moet Schorsdekmos (Sematophyllum 

substrumulosum) worden vermeld. Deze zeer zeldzame soort vinden we op een tak van een Lariks. 

Op omgewaaid naaldhout vinden we doodhoutsoorten, zoals Viertandmos (Tetraphis pellucida), 

mooi met sporenkapsels, Geklauwd pronkmos (Herzogiella seligeri), Geelsteeltje (Orthodontium 

lineare), Neptunusmos (Lepidozia reptans) en ook vinden we eenmaal Knikkend palmpjesmos 

(Isothecium myosuroides) op dood hout. Die laatste soort is niet zeldzaam in De Geelders, maar 

meestal groeit dit mos op stammen van loofbomen. 

Eenmaal vinden we het zeer zeldzame Krulbladmos (Nowellia curvifolia) op liggend, dood naaldhout. 

Deze soort is een typische ‘oud bos’- soort en groeit op rottende ontschorste stammen van 

naaldbomen. 

 

C - POPULIER 

De populierenbossen van De Geelders hebben een ruige ondergroei met bramen, brandnetels en 

grassen en zijn hierdoor lastig te onderzoeken. Soms loopt er een droge greppel doorheen, waardoor 

we makkelijker in het bos kunnen komen. Daar waar de bodem minder ruig begroeid is, vind je er 

Anemonen, Dalkruid en hier en daar ook Primula’s. 

Een populierenplantage nabij de Dommel heeft veel omgewaaide bomen. Volgens een lokale 

bewoner die we spreken, staan de populieren op veel te natte grond, waardoor ze onvoldoende diep 

gaan wortelen. Dat zou de reden zijn waarom ze zo snel omwaaien. Wat ook de reden mag zijn, het 

geeft ons in ieder geval de mogelijkheid om de kluiten en het wortelgat goed te bekijken. De 

stammen en de kluiten leveren niet veel op, maar de wortelgaten zijn soms mooi begroeid met 

vooral algemene soorten als Gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus), Slankmos (Leptobryum 

pyriforme) en Gewoon krulmos (Funaria hygrometrica). Op een enkele plaats vinden we Gewone 

viltmuts (Pogonatum aloides) en Gezoomd vedermos (Fissidens bryoides). 

In een ander bosje, dichter bij de Dommel, zijn de stammen van de populieren mooi met mos 

begroeid. We noteren onder meer Boommos (Pylaisia polyantha), Spatelmos (Homalia 

trichomanoides), Boomsterretje (Syntrichia laevipila) en Uitgerand zodesterretje (Syntrichia 

virescens), Vliermos (Cryphea heteromalla), Uiterwaardmos (Leskea polycarpa), Schijfjesmos (Radula 

complanata), Bleek boomvorkje (Metzgeria furcata), Helmroestmos (Frullania dilatata); het staat er 

allemaal. Niet veel verschillende Haarmutsen, dat valt weer tegen. Tot onze grote verrassing vinden 

we ook Groot varentjesmos (Plagiochilla asplenoides).  
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Foto: Groot varentjesmos, Plagiochila asplenioides 

 

Bij inventarisatie van de kilometerhokken rond Eindhoven was dit mos door de Eindhovense 

werkgroep hier eind jaren 90 van de vorige eeuw gevonden, in het kader van het atlasproject van 

deze werkgroep. Groot varentjesmos staat met slechts één stip in deze atlas, dus kan als zeer 

zeldzaam beschouwd worden in de regio. Het stemt ons dan ook gelukkig dat het zich hier handhaaft 

en zelfs lijkt uit te breiden. Het groeit er tegen een wandje maar ook hogerop in een mooie grote 

populatie. Deze soort is in heel Nederland zeldzaam en komt het meest voor in Zuid-Limburg. In de 

directe omgeving vinden we verder Gewoon sterrenmos, Geplooid snavelmos en Fijn laddermos. Die 

twee laatste soorten groeien massaal op de bodem en over dode stammen en het valt ons op dat 

beide soorten rijk kapselen, iets wat we de laatste jaren steeds meer zien. Andere soorten die op de 

bodem groeien zijn onder meer Gerimpeld platmos (Plagiothecium undulatum), het levermos 

Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla) en heel spaarzaam Thujamos. Op twee plaatsen 

vinden we kleine plukjes Boompjesmos (Climacium dendroides). Een grote verrassing is het zeldzame 

Struikmos (Thamnobryum alopecurum), dat in een klein plukje tegen een dikke Populier groeit, vlak 

bij de oever van de Dommel. 
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Foto: mossen zoeken op “hoogte” op omgezaagde Schietwilgen 

De Schietwilgen die een jong eikenbos omzomen, zijn recent omgezaagd. Dit geeft ons de kans om 

deze bomen van top tot teen goed te bekijken. Ons speurwerk wordt beloond: Boomsterretje, 

Knikkersterretje, Staafjesiepenmos (Zygodon conoideus), Uiterwaardmos en de zeldzame Rode Lijst-

soorten Gewoon pelsmos (Porella platyphylla) en Eekhoorntjesmos (Leucodon sciuriodes). 

D - HEIDE 

De heideveldjes in dit gebied bleken nat te zijn, met name dát deel van de heide dat enkele jaren 

geleden is geplagd. Vanwege de hoge waterstand in de wintermaanden bezoeken we deze natte 

heide in het voorjaar nogmaals. Het water is iets gezakt ten opzichte van het vorige bezoek, maar er 

is nog geen spoor van bijvoorbeeld Goudkorrelmossen (Fossombronia-soorten). Wél de 

Lenteknotszwam die met talloze oranje knopjes uit een protonema-matje te voorschijn komt. De 

Kleine en Ronde zonnedauw en Moeraswolfsklauw groeien in het natste gebied. Tijdens nóg een 

bezoek in de zomer vinden we alsnog Grof goudkorrelmos (Fossombromia foveolata) én 

Lichtrandmos (Jungermannia gracillima). 

Het iets hoger gelegen (drogere) heideterrein is nogal vergrast: Pijpenstrootje met veel Struik- en 

Dopheide en ook Bosbes. De bodem wordt vooral bedekt door Heideklauwtjesmos (Hypnum 

jutlandicum). In de diepe greppels vinden we Geoord, Gewimperd en Gewoon veenmos (Sphagnum 

denticulatum, S. fimbriatum en S. palustre. Tussen de Dopheide groeit het zeldzame 

Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum). Dit veenmos staat als kwetsbare soort op de Rode Lijst. 

Langs en op de bulten met Pijpenstrootje groeien levermossen, zoals: Broedkelkje (Gymnocolea 
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inflata), Spinragmos (Kurzia spec.), Gewoon maanmos (Cephalozia bicuspidata), Glanzend maanmos 

(C. connivens), Gewoon draadmos (Cephaloziella divaricata) en het zeldzame Dicht stompmos 

(Cladopodiella francisci). 

 

Foto: Natte vergrasde heide 

 

E - BEEK 

Door het onderzochte gebied stroomt de Dommel en de Beeksche Waterloop. 

De Dommel stroomt door het meest zuidelijke deel van ons onderzoeksgebied. De oever van de beek 

zelf heeft een ruige begroeiing en levert voor ons nauwelijks soorten op. Een oude meander in het 

weiland is weliswaar ook aardig begroeid met hogere planten, maar trekt toch onze aandacht. Het 

vee heeft langs de oever namelijk (oude) trapgaten achtergelaten, en dat zijn vaak de plaatsen waar 

pioniers hun kans grijpen. Ook hier is dat het geval. We vinden er een mooi plakkaat Geel hauwmos 

(Phaeoceros carolinianus); een zeldzaam mos, dat lastig te vinden is omdat het kapselsteeltjes 

(hauwen) heeft die er uitzien als kleine grassprieten. Verder treffen we onder meer 

Korreltjespeermos (Pohlia camptotrachela), Bleek peermos (Pohlia wahlenbergii), Slankmos 

(Leptobryum pyriforme), Rood knikmos (Bryum pallens) en veel Braamknikmos (Bryum rubens) aan. 

De Beeksche Waterloop stroomt door twee km-hokken aan de oostzijde van De Geelders. Daar waar 

de oever van de Beeksche Waterloop geschoond is en nog niet overgroeid met hogere vaatplanten, 

groeien pioniersoorten zoals: Smal watervorkje (Riccia canaliculata), Dik landvorkje (Riccia 

beyrichiana), Gewoon moerasvorkje (Riccardia chamaedrifolia) Gestekeld goudkorrelmos 

(Fossombronia wondraczekii) en Echt vetmos (Aneura pinguis), allemaal levermossen die niet zo 
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algemeen zijn. Ook vinden we Ongenerfd eendagsmos (Ephemerum serratum var.serratum), een 

piepklein bladmosje met sporenkapsels die op speldenknopjes lijken, evenals Gewoon 

knikkertjesmos (Physcomitrium pyriforme), Hakig greppelmos (Dicranella schreberiana), Slankmos 

(Leptobryum pyriforme) en Bolletjes peermos (Pohlia bulbifera).  

Een brede afwateringssloot in het bos aan de westzijde van het gebied is onlangs uitgediept en de 

lemige grond is op een hoop blijven liggen. Ook hier een paar mooie soorten waaronder Oermos 

(Archidium alternifolium), een soort met grote sporen, die te zwaar zijn om door de wind verspreid te 

worden. Die sporen kunnen echter jarenlang in de bodem overleven en zullen hun kans grijpen om te 

ontkiemen, zodra de omstandigheden gunstig zijn. Tegen deze lemige hoop groeit ook Echt 

vleugelmos (Nardia scalaris), een levermos dat als kwetsbaar op de Rode Lijst staat, en dat we slechts 

eenmaal in het onderzoeksgebied vinden. Verder ook hier Bolletjespeermos, Echt vetmos en mooie 

matjes Gewone viltmuts (Pogonatum aloides) met sporenkapsels. 

 

F - GREPPEL 

In het agrarisch gebied van De Geelders bevinden zich veel greppels en afwateringssloten. Wanneer 

greppels en slootkanten ruig begroeid zijn met kruiden, dan krijgen mossen weinig tot geen kans om 

er zich te vestigen. We hebben speciaal gekeken naar geschoonde en kale wanden van greppels en 

slootkanten, waar zich een (pionier-)vegetatie van mossen kan vestigen. Vaak bevinden de greppels 

zich in de bossen en zijn deze soorten in het biotopenoverzicht onder de kolom loofbos opgenomen. 

Bijzonder is de vondst van Bol knopmos (Acaulon muticum) op een rechte, lemige greppelwand langs 

de Slophoosweg. Deze zeer zeldzame en bedreigde soort groeit daar in gezelschap van Groot 

kortsteeltje (Pleuridium subulatum), Gewoon kleimos (Tortula truncata), Braamknikmos (Bryum 

rubens). De ernaast liggende greppel blijkt ook heel interessant: veel Knikmossen, Gewoon krulmos 

(Funaria hygrometrica), maar ook Gewone viltmuts (Pogonatum aloides) prachtig kapselend, het 

zeldzame Leemgreppelmos (Dicranella rufescens) en het algemene Parapluutjesmos (Marchantia 

polymorpha). 

Verder vinden we aan de greppelwanden veel Peermossen en Knikmossen, waaronder de minder 

algemene Roodknol-, en Bleek peermos (Pohlia lescuriana en P. wahlenbergii) en Oranjeknolknikmos 

(Bryum tenuisetum). Ook verschillende Landvorkjes waavan Sponswatervorkje en (Riccia cavernosa) 

en Violet landvorkjes (Riccia subbifurca) tot de zeldzame soorten behoren. Een paar keer vinden we 

Gewoon slibmos (Physcomitrella patens). 

Sommige slootkanten zijn meer met rust gelaten en daar vinden we soorten als Rond en Gerimpeld 

boogsterrenmos (Plagiomnium affine en P. undulatum), Groot laddermos (Pseudoscleropodium 

purum), Groot rimpelmos (Atrichum undulatum), Hartbladig en Gewoon Puntmos (Calliergon 

codifolium en Calliergonella cuspidata), Gewoonkantmos (Lophocolea bidentata). Het zijn allemaal 

algemene soorten die soms in groter plakkaten kunnen voorkomen en die er vaak in slagen zich te 

handhaven tussen de opkomende hogere planten.  

De wandjes van bosgreppels zijn vaak over vele meters mooi begroeid met Gewoon sterrenmos 

(Mnium hornum), Gekroesd en Gewoon plakkaatmos (Pellia endiviifolia en P. epiphylla) en 

verschillende Buidelmossoorten: Scheef, Moeras-, Langbladig en Gaaf buidelmos (Calypogeia arguta, 
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C. fissa, C. integristipula en C. muelleriana). Het zeldzame Langbladig buidelmos kunnen we van twee 

plaatsen noteren. Ook staat er regelmatig Gewoon viltsterrenmos (Rhizomnium punctatum), die 

anders dan zijn naam doet vermoeden niet bij de algemene soorten hoort. Gezoomd en 

Kleivedermos (Fissidens bryoides en F. taxifolius) zijn ook vaak aanwezig in de beschaduwde greppels 

van bossen, zeker wanneer de bodem een beetje lemig is, evenals Kegelmos (Conocephalum 

conicum). Op een vochtige plaats groeit Lippenmos (Chiloscyphus polyanthos). Opvallend is dat op 

meerdere plaatsen Gedraaid knikmos (Bryum capillare) terrestrisch groeit. 

 

G - POEL 

In het gebied treffen we enkele poelen aan. Rondom een ongeveer vier jaar geleden gegraven poel, 

niet ver van de Dommel en half in de schaduw van een loofbosje, gaan we letterlijk op de knieeën. 

De bodem is lemig en een deel van de oever is niet of nauwelijks begroeid met grassen of kruiden. Na 

uitgebreid struinen kunnen we een aantal mooie soorten noteren zoals Oermos (Archidium 

alternifolium), Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum) en we zien ook veel veel kleine knopjes die 

kapseltjes blijken te zijn van Ongenerfd eendagsmos (Ephemerum serratum var. minitissimum). Dit 

zijn allemaal kleine pluizige mosjes, die meestal pas thuis met de microscoop met zekerheid op naam 

gebracht kunnen worden. Ook vinden we er Beekstaartjesmos (Philonotis fontana), een algemene 

soort van natte standplaatsen en we verbazen ons erover, dat we dit mos in De Geelders slechts 

twee maal vinden. Verder vinden we er nog enkele levermossen waaronder Echt vetmos (Aneura 

pinguis), Gewoon moerasvorkje (Riccardia chamedrifolia). 

Ook een plas in een weiland levert verrassende soorten op voor ons project. De bodem is er weer 

lemig en er zijn veel trapgaten van het vee. Hierdoor ontstaan er kale kantjes, waar pioniers zich 

proberen te vestigen. We vinden er Leemgreppelmos (Dicranella rufescens), Korreltjespeermos 

(Pohlia camptotrachela), Roodknolpeermos (Pohlia lescuriana), Rood knikmos (Bryum pallens) en 

Vals kortsteeltje (Pseudephemerum nitidum). Deze laatste soort hadden we eerder ook al tegen een 

greppelwandje gevonden. In het aangrenzende weiland groeien ook veel paddestoelen. Het is 

duidelijk dat het geen bemest productieweiland is.  
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Foto: Weiland 

 

H - WEIDE 

Tussen de bospercelen liggen soms weilanden, die meestal niet veel soorten opleveren. Het zeer 

algemene Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) is hier de meest voorkomende soort, 

verder vooral Gewoon haakmos, Groot laddermos, Oeverpluisdraadmos (Amblystegium varium) en 

Gewoon haarmos (Polytrichum commune, var. perigonale). Soms vinden we in de weilanden 

knikmossen waarvan de meest opvallende Oranje- Rood- en Scharlakenknolknikmos (Bryum 

tenuisetum B. microerythrocarpum en B. klingraeffii) zijn. Het zijn allemaal Knikmossen met 

broedknolletjes. Die knolletjes (tubers genaamd) zitten in het substraat aan de rhizoiden en zijn een 

belangrijk determinatiekenmerk. Ook Slankmos (Leptobryum pyriforme) is een soort die we vaak in 

weilanden vinden, evenals Gewoon knikkertjesmos (Physcomitrium pyriforme). Die laatste soort is 

gemakkelijk te herkennen aan het typische sporenkapsels, waaraan het zijn naam dankt. Eenmaal 

vinden we in een weiland het zeldzame Gewoon aloemos (Aloina aloides var. ambigua).  

 

I - AKKERS/KWEKERIJEN 

Vooral dankzij de lemige bodem, hebben we op de akkers en kwekerijen in en aan de rand van het 

natuurgebied bijzondere waarnemingen kunnen doen. Vooral in het winterhalfjaar, wanneer de 

akkers braak liggen, grijpen pioniers hun kans. 

De akkers in het gebied zijn bijzonder vanwege het op meerdere plaatsen voorkomende Gerand 

blaasjesmos (Sphaerocarpos texanus). Dit levermosje is een pionier van akkers, tuinen en (boom)-

kwekerijen. Het meest opvallend aan dit mos zijn de sporenkapsels, die zijn gegroepeerd in 

bolvormige blaasjes, waardoor het mos het uiterlijk heeft van een ‘mini-bloemkool’. De toplocatie 
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van dit zeldzame mos is een voormalige graan (rogge-)akker in ’t Hoefje, waar op de lagere gedeeltes 

tussen de stoppels veel, zelfs heel veel van dit zeldzame mos te vinden is. In het km-hok ‘Op de Beek’ 

treffen we Gerand blaasjesmos aan op een maïsakker en in het km-hok Hofstad op een geoogste 

aardappelakker. Hier vinden we ook diverse landvorkjes. Als laatste bezoeken we nog een geoogste 

maisakker waar aan de rand Gerand blaasjesmos ook volop groeit.  

  

Foto: Gerand blaasjesmos, Sphaerocarpos texanus 

Een andere bijzondere soort van een akker is Slibmos (Physcomitrella patens), een mos, dat 

algemeen is langs de grote rivieren, waar het aan het einde van de zomer in de drooggevallen 

uiterwaarden massaal kan voorkomen, maar daarbuiten is het nog een zeldzame verschijning. Verder 

verdienen Violetknolknikmos (Bryum violaceum) en Scharlakenknolknikmos (B. klinggraeffii) extra 

vermelding. Die laatste soort wordt net als Slibmos veel langs de grote rivieren gevonden. Het heeft 

met Violetknolknikmos gemeen, dat het kleine tubertjes aan de rhizoiden heeft en daarom vaak pas 

onder de microscoop thuis wordt opgemerkt. Beide staan als zeldzaam op de standaardlijst, maar 

worden waarschijnlijk vaak over het hoofd gezien. Van de akkerranden noteren we verder algemene 

knikmossoorten als: Zilvermos (Bryum argenteum), Geelkorrel-, Grofkorrel-, Braam-, en ook 

Roestknolknikmos (B. barnesii, B. dichotomum, B. rubens, B. microerythrocarpum). Voorts: Klein en 

Gewoon landvorkje (Riccia sorocarpa en R. glauca), Knolletjesgreppelmos (Dicranella staphylina), 

veel Slankmos (Leptobryum pyriforme) en Gewoon krulmos (Funaria hygrometrica). 

In een boomkwekerij vinden we bijzondere bodemmossen, zoals: Eendagsmos (Ephemerum 

serratum), Oermos (Archidium alternifolium), Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum), en Gewoon 

kleimos (Tortula truncata), allemaal kleine pioniers die van een lemige bodem houden. Eendagsmos 

en Oermos behoren zeker niet bij de algemene verschijningen in Nederland en respectievelijk vier en 

vijf waarnemingen in De Geelders is dan ook wel bijzonder te noemen. Op een opgehoogde strook 

tussen de bomenrijen menen we tijdens de excursie Lippenmos (Chiloscyphus polyanthos) te vinden, 

wat we een merkwaardige standplaats voor dit mos vinden, maar bij determinatie thuis blijkt het 
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Gaaf kantmos (Lophocolea semiteres) te zijn. Gaaf kantmos is rond 1980 voor het eerst in Nederland 

waargenomen en is inmiddels een algemene soort van de zure bossen in Brabant. In De Geelders is 

het met slechts één waarneming echter een zeldzame soort.  

 

Foto: boerenkar met mos 

 

J - STENIGE SUBSTRATEN 

In het natuurgebied zelf zijn weinig stenen te vinden, maar af en toe vinden we een drinkwaterput en 

ook rondom woningen aan de randen van het gebied zijn wel stenige substraten te vinden. Op een 

mooi met mossen begroeid bakstenen muurtje bij de ingang van een camping bewonderen we 

algemene steensoorten, zoals: Gedraaid knikmos (Bryum capillare), Gewoon muursterretje (Tortula 

muralis), Muurachterlichtmos (Schistidium crassipilum), Boomsnavelmos (Rhynchostegium 

confertum). Ook Glad dikkopmos (Brachythecium salebrosum) groeit er. Verder hele mooie plakkaten 

van Gewoon pluisdraadmos (Amblystegium serpens). In de voegen van het muurtje vinden we een 

Knikmos die veel lijkt op Muurknikmos (Bryum radiculosum), hetgeen thuis bij microscopische 

controle blijkt te kloppen. Een nieuwe soort voor het project, die we op twee verschillende muurtjes 

vinden. 

Op een betonnen drinkwaterput staan algemene steensoorten zoals Gewoon muisjesmos (Grimmia 

pulvinata), Gewoon muursterretje, Muurachterlichtmos en Grijze haarmuts (Orthotrichum 

diaphanum), eigenlijk een schorsbewoner, maar die je ook op steen kunt aantreffen.  

Op een stenen duiker bij de spoordijk treffen we de Rode-Lijstsoort Groot vedermos (Fissidens 

adianthoides) aan; niet specifiek een steensoort, maar wel een mos dat graag op vochtige plaatsen 

groeit. Eveneens bijzonder was hier de groeiplaats van Kleisnavelmos (Oxyrrhynchium hians),een 
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soort die we doorgaans op taluds van sloten vinden. Wel een specifieke steensoort die we hier 

vinden is Muurachterlichtmos. 

Een golfplaten dak van een schuur houdt ons geruime tijd bezig. Het dak is niet te hoog, zodat we 

mooi zicht hebben een prachtige mosbegroeiing, waaronder vijf verschillende Sterretjes, te weten 

Riviersterretje (Syntrichia latifolia), Vioolsterretje (S. montana), Groot en Klein duinsterretje (S. 

ruralis var. arenicola en var. calcicola) en Uitgerand zodesterretje (S. virescens). Vooral Riviersterretje 

is een bijzondere waarneming op deze plaats. Zoals de naam al aangeeft, komt dit mos vooral langs 

rivieren voor, waar het te vinden is op boomstammen en op gesteentes in oeverzones. Verder vinden 

we vinden we op hetzelfde dak onder meer Broeddubbeltandmos (Didymodon rigidulus) en 

Oranjesteeltje (Bryoerythrophyllum recurvirostre).  

 

Foto: Mossen zoeken op een golfplaten dakje 

 

H - RUDERAAL –  

Het gaat hier om halfverharde paden die in het gebied liggen, alsmede een enkele parkeerplaats. Ook 

het talud van de spoorlijn , “Het Duits Lijntje” is hierin opgenomen. De bielzen en rails zijn nog intact. 

 

* SPOORLIJN 

Op het talud van de niet meer in gebruik zijnde spoorlijn staan wel veel mossen, maar de 

soortenrijkdom is niet groot. We vinden er Ruig, Gerand en Zand-haarmos (Polytrichum piliferum, P. 

longisetum en P. juniperinum), Gewoon en Heidklauwtjesmos, Grijs kronkelsteeltje (Campylopus 

introflexus), Gewoon peermos, Gewoon purpersteeltje en op een beschaduwd stukje; Gewoon 
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draadmos (Cephaloziella divaricata). Op het stenige pad langs de spoorlijn staat het mooi kapselende 

Gewoon kleimos (Tortula truncata). Steensoorten: Gewoon muisjesmos, Gewoon muursterretje, 

Muurachterlichtmos en Gewoon sikkelsterretje (Dicranoweissia cirrata), een soort die we doorgaans 

op boomschors vinden!  

* BEBOUWING 

Bij bebouwing wordt goed gekeken naar de stenige opritten en bermen, waar we de algemene 

ruderale soorten vinden zoals: Geelkorrel-, Grofkorrel-, Zilver- en Braamknikmos (Bryum barnesii, B. 

dichotomum, B. argenteum en B. Ruben), Gewoon-, Klei- en Vergeten smaragdsteeltje (Barbula 

convoluta, B. unguiculata en Pseudocrossidium hornschuchianum), Gewoon krulmos, Bleek 

dikkopmos (Brachythecium albicans) en Gewoon haakmos (Rhytidiadalphus squarrposus). Veel van 

de ruderale soorten komen we overigens ook elders vaak tegen. Op de stoep van een woonhuis 

vinden we Grijs kronkelsteeltje. Die soort hebben we in het betreffende km-hok in de bossen nergens 

gevonden. Het blijkt van een rieten dak te zijn gevallen. Op een beschaduwde stoep ontdekken we - 

tussen Gewoon purpersteeltje - mooie plakkaatjes van een kleine Syntrichia, dat bij nakijken thuis 

het Klein duinsterretje (Syntrichia ruralis var. calcicola) blijkt te zijn. 

Wanneer we bukken bij een huis met een mosrijke voortuin, krijgen we al snel belangstelling van de 

vrouw des huizes. Ze vindt het oké, dat we even in haar voortuintje kijken; “waar niets anders wil 

groeien dan mos, omdat er nooit zon komt”. We kunnen aan de lijst Klein en Groot duinsterretje 

(Syntrichia ruralis, beide variëteiten) en ook Broeddubbeltandmos (Didymodon rigidulus) toevoegen.  
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6 SOORTBESCHRIJVINGEN BIJZONDERE SOORTEN 

 

Onderstaand wordt een aantal bijzondere soorten en/of zeldzame soorten beschreven.  

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

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

Status verklaring 

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

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

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

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

Zeldzaamheidscategorie: 

Categorie Waargenomen percentage in Nederland 

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

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

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

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

SOORTBESCHRIJVINGEN 

Van het totaal van 208 verschillende mossoorten, welke in het onderzochte gebied gevonden zijn, 

behoren maar liefst 21 soorten tot de Rode Lijst. Op deze Rode Lijst, samengesteld in 2006 (Siebel) 

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

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

Rode Lijst voorkomen, maar wel bij de zeer zeldzame soorten horen.  

LEVER- en HAUWMOSSEN 

Cololejeunea minutissima – Dwergwratjesmos 

Rode Lijstcategorie: GE - gevoelig, ‘zzz’ – zeer zeldzaam, in 3 km-hokken aangetroffen. 

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

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

bomen (vooral Zomereik en Wilg) met voedselrijke schors in luchtvochtige bossen. We vinden 
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Dwergwratjesmos tweemaal op jonge eiken in gemengd loofbos en eenmaal een grote populatie op 

een oude, dikke eik in een laan. 

 

Metzgeria fruticulosa – Blauw boomvorkje 

Rode Lijstcategorie: GE – gevoelig, ‘zzz’, in 4 km-hokken aangetroffen; 

Blauw boomvorkje heeft een voorkeur voor voedselrijke, luchtvochtige (broek)-bossen en wordt 

vooral op Wilg gevonden. Door middel van broedkorrels kan dit mos zich snel uitbreiden en hele 

takken begroeien. In de natte bossen van De Geelders treffen we dit mos in vier kilometerhokken 

aan, steeds op Wilg. 

 

Metzgeria temperata – Ruig boomvorkje 

‘zzz’, in 1 km-hok aangetroffen 

Ruig boomvorkje kun je op dezelfde plaats aantreffen als Blauw boomvorkje. De soorten lijken heel 

veel op elkaar en zijn in het veld moeilijk van elkaar te onderscheiden, maar de kans om Ruig 

boomvorkje te vinden is vele malen kleiner, omdat het veel zeldzamer is. In het oostelijk deel van 

Brabant ligt echter het zwaartepunt van de waarnemingen. Wij doen onze vondst op een Wilg, die 

aan de rand van en bosje groeit, grenzend aan een weiland en dus veel licht krijgt. Ook Ruig 

boomvorkje heeft gemmen op het thallus, zodat het zich gemakkelijk kan uitbreiden. Dat zien we dan 

ook, want meerdere takken van deze struik zijn over de hele lengte prachtig met dit mos begroeid.  

 

Nardia scalaris – Echt vleugelmos 

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

Echt vleugelmos is een pionier van zand- en leembodem en groeit graag op leemhoudende 

greppelwandjes. Het is een soort die sterk achteruit gaat. In De Geelders vinden we dit mos langs de 

geschoonde oever van een brede afwateringssloot in het westelijk deel van het natuurgebied. De 

sloot was ter plaatse uitgediept en het lemige zand lag op een hoop. Echt vleugelmos groeit hier in 

gezelschap van onder meer Hakig greppelmos (Dicranella schreberiana), Oermos (Archidium 

alternifolium) en Bolletjespeermos (Pohlia bulbifera). 

  

Nowellia curvifolia – Krulbladmos 

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

Krulbladmos is een soort die voorkomt in oude bossen waar ontschorste stammen op de bosbodem 

liggen te verteren. Ook op het zaagvlak van bomen kun je deze soort aantreffen. Dit mos wordt de 

laatste jaren steeds vaker gevonden, waarschijnlijk omdat er meer dood hout blijft liggen. Hoewel er 

in De Geelders genoeg dode bomen op de grond liggen en wij serieus naar dit mos zoeken, blijft het 

toch bij slechts één waarneming. We vinden dit nietige mosje in het bos van Marggraff op een 

luchtvochtige plek op ontschorst liggend naaldhout, waar het samen groeit met Gedrongen kantmos 

(Lophocolea heterophylla). 

 

Phaeoceros carolinianus – Geel hauwmos 

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

Hauwmossen zijn lastige mossen om te vinden; de kapsels zien eruit als kleine grassprietjes, die bij 

rijping als een hauwtje openspringen. Het is een pioniersoort op zandig-lemige grond op plagplekken 

in natuurontwikkelingsterreinen en ook in trapgaten van vee. Het komt hoofdzakelijk voor in het 

Pleistocene deel van ons land. In De Geelders vinden we Geel hauwmos in een trapgat van vee bij 
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een oude meander van de Dommel. Het groeit daar enigszins beschaduwd tegen een kantje 

verborgen tussen grassen. 

 

Plagiochila asplenioides –Groot varentjesmos 

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

Deze soort is in Zuid-Limburg redelijk algemeen, maar daarbuiten uiterst zeldzaam. Deze vindplaats 

in De Geelders was al bekend; het kilometerhok waarin deze soort voorkomt valt ook in het 

onderzoeksgebied van het atlasproject van de werkgroep Eindhoven. Het is de enige vindplaats van 

dit mos in de regio. Eind jaren 90 van de vorige eeuw is het hier gevonden en het lijkt zich uit te 

breiden. Het groeit deels tegen een wandje van een greppel en deels wat hogerop in een mooie 

populatie van wel enkele vierkante meters. 

 

Porella platyphylla – Gewoon pelsmos 

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

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

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

op bunkers komt deze soort voor. In De Geelders vinden we dit mos in één kilometerhok in een jong 

eikenbos met langs de rand Wilg en Populier. Het groeit op twee plekken niet ver van elkaar; 

eenmaal op de stam van een jonge Eik en eenmaal op de stam van een omgezaagde Populier. In de 

‘Atlas van de Mosflora van Eindhoven’ staan slechts vier recente waarnemingen. Sinds de afsluiting 

van dat project in 2005 heeft de Eindhovense werkgroep het echter zeker op een tiental locaties 

waargenomen. 

 

Riccia canaliculata – Smal watervorkje 

‘zz’, in 4 km-hokken aangetroffen; 

De grootste kans om Smal watervorkje te vinden is op drooggevallen plaatsen van bijvoorbeeld 

plassen, sloten e.d. De waarnemingen in Nederland zijn allemaal van het Pleistoceen en het aantal 

waarnemingen stijgt de laatste jaren. In De Geelders vinden we dit mos twee keer op een 

drooggevallen lemige oever van een poel en de andere waarnemingen zijn van een beekoever. Smal 

watervorkje kan alleen verwisseld worden met de landvorm van Gewoon watervorkje (Riccia 

fluitans), die op vergelijkbare plaatsen kan voorkomen. Maar met een beetje oefening zijn de soorten 

snel te benoemen. 

 

Sphaerocarpos texanus – Gerand blaasjesmos 

‘zzz’, in 4 km-hokken aangetroffen 

Wanneer je naar het aantal waarnemingen kijkt, zou je niet denken dat je hier met een uiterst 

zeldzame soort te maken hebt. Buiten een paar incidentele vondsten is deze soort in Nederland 

echter alleen waargenomen in Zuid-Limburg en op de rijkere leemgronden ten noorden van 

Eindhoven. In De Geelders vinden we het op geoogste akkers van zowel aardappels, graan als mais. 

Het staat er steeds overvloedig en soms op meerdere plaatsen in een km-hok.  

 

BLADMOSSEN 

Acaulon muticum – Bol knopmos 

Rode Lijstcategorie EB -ernstig bedreigd, ‘zzz’, in 1 km-hok aangetroffen;  
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Het mos groeit op lemig zand, op open plekken van akkers, bermen en schrale graslanden en is – op 

een enkele uitzondering na – de laatste decennia in Nederland alleen in Zuid-Limburg aangetroffen.  

Van het hele project is dit voor ons dan ook de meest verrassende vondst. Wij vinden dit mos tegen 

het talud van een halfbeschaduwde greppel langs de Slophoosweg, waar het groeit in gezelschap van 

Groot kortsteeltje (Pleuridium subulatum), Gewoon kleimos (Tortula truncata) en Braamknikmos 

(Bryum rubens). Bol knopmos doet zijn naam eer aan: het is een klein knopvormig mos met een 

tussen de omsluitende blaadjes zittend bolrond sporenkapsel.  

 

Archidium alternifolium – Oermos 

‘zz’, in 2 km-hokken aangetroffen 

Oermos is een soort, die recent veel meer wordt waargenomen dan voor 1980. Het groeit vooral op 

vochtige leemachtige bodems en wordt onder meer op natuurontwikkelingsterreinen en vers 

gegraven greppelwandjes gevonden. Ter vergelijking: in de ‘Atlas van de Mosflora van Eindhoven’ is 

deze soort slechts in vijf km-hokken (van de 1000) opgenomen. In De Geelders vinden we Oermos in 

vier van de 11 km-hokken. 2 waarnemingen zijn gedaan langs een brede afwateringssloot. De sloot is 

hier uitgediept en de vrijgekomen grond is op een hoop terechtgekomen. Verschillende pioniers, 

waaronder Oermos hebben daardoor kans gekregen hier te kiemen. Een andere waarneming doen 

we nabij een ongeveer vier jaar geleden gegraven paddenpoel, waar het samengroeit met onder 

meer Echt vetmos (Aneura pinguis), Beekstaartjesmos (Philonotis fontana) en Gewoon moerasvorkje 

(Riccardia chamedrifolia). 

 

Atrichum tenellum – Klein rimpelmos 

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

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

vormen. De soort groeit graag op greppelwanden en op open plekken waar geschoond is, plaatsen 

waar wij deze soort ook aantreffen. Hoewel dit mos in Nederland vrij zeldzaam is, behoort het in dit 

deel van Brabant bij de algemene soorten. In het veld is Klein rimpelmos niet altijd met zekerheid te 

onderscheiden van Groot rimpelmos, maar door de tubertjes aan de rhizoiden is het thuis eenvoudig 

op naam brengen. 

 

Climacium dendroides – Boompjesmos 

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

Een soort die vroeger algemeen was in bijvoorbeeld natte hooilanden en broekbossen, maar sterk is 

achteruitgegaan. Weliswaar wordt het nog regelmatig waargenomen, maar meestal in kleine 

populaties. Het is een mossoort met een wat forsere afmeting en een duidelijk herkenbare 

groeivorm een “boompje”, waaraan het zijn Nederlandse naam te danken heeft. Wij vinden 

Boompjesmos in een populierenbos, waar het op twee plaatsen groeit in kleine hoeveelheden. De 

andere locatie is een vochtig gemengd loofbos met o.a. Zomereik, waar het in een grote populatie 

groeit op een oude wortelkluit.  

 

Dicranella rufescens – Leemgreppelmos 

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

Een klein mosje dat als pionier groeit op vochtige, lemige of zandig-lemige plaatsen, vaak op 

greppelwanden. Het is een lastige soort om te herkennen vanwege de kleine afmeting en de 
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gelijkenis met andere pluizige mossen. De sporenkapsels zijn typisch en hierdoor is de soort in het 

veld wel te benoemen. We treffen deze soort tweemaal in een greppel aan. 

 

Ephemerum serratum var. serratum en var. minutissimum – Eendagsmos 

Respectievelijk ‘zzz’ en ‘zz’, in 3 en 2 km-hokken aangetroffen; 

Eendagmossen groeien vooral op vochtige, zandig-lemige bodem op voedselrijke standplaatsen. Ook 

op plaatsen die tijdelijk nat zijn, zoals karresporen en greppels kun je dit mos aantreffen. De twee 

variëteiten van dit piepkleine mos zijn alleen microscopisch vast te stellen. Voor het waarnemen van 

het mos in het veld heb je al een geoefend oog nodig. De vondsten in De Geelders zijn gedaan in 

gevarieerde biotopen, op een akker, een kwekerij, tweemaal langs een beek en een keer aan de 

oever van een poel. 

  

Fissidens adianthoides – Groot vedermos 

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

Een van onze grootste vedermossen met stengels tot circa 8 cm lang. Vrijwel altijd op permanent 

vochtige plaatsen te vinden, zowel terrestrisch als op steen en hout,  een soort met een brede 

voorkeur dus. In De Geelders treffen we  het eenmaal aan op een stenen duiker onder de oude 

spoorlijn en de andere vondst is van een open plek op de vochtige bosbodem van een loofbos. 

 

Hylocomium splendens – Glanzend etagemos 

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

Dit mos komt vooral voor in de duinen en in het binnenland op het Pleistoceen. Behalve in de 

duinen, gaat dit mos op de meeste plaatsen achteruit. In Brabant vinden we het op strooisel in zowel 

gemengde loofbossen als in naaldbossen. De vindplaats in De Geelders is op de rijk bemoste bodem 

van een berkenbosje, waar we ook het zeer zeldzame Grof Etagemos (Loeskeobryum brevirostre) 

vinden. 

 

Isothecium alopecuroides – Recht palmpjesmos 

Rode Lijstcategorie: KW - kwetsbaar, ‘zz’, in 5 km-hokken aangetroffen; 

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

epifyt gevonden wordt. In De Geelders vinden we dit mos vooral op stammen en boomvoeten van 

oude Zomereiken, maar ook eenmaal op een dikke tak van een Haagbeuk. In totaal treffen we het 

aan in vijf verschillende km-hokken, maar in een lokatie zijn er de stammen van een hele rij 

Zomereiken langs een pad mooi mee bekleed. Een argeloze voorbijganger heeft niet in de gaten dat 

het hier om een zeldzame soort gaat. 

 

Leucodon sciuroides – Eekhoorntjesmos 

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

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

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

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

steeds een zeldzaam mos is. Onze vondst is een gelukstreffer, want we doen de waarneming op een 

Schietwilg, die recent is omgezaagd. Eekhoorntjesmos valt op door zijn groeivorm (in droge 

toestand): “als de staart van een eekhoorn”; met kromme, omhoogbuigende takjes.  
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Loeskeobryum brevirostre – Grof etagemos 

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

Grof etagemos groeit vooral op strooisel in vochtige bossen, maar ook wel op rottend hout. Het is 

een grote mossoort met stengels tot 10 cm, met stug aanvoelende blaadjes. In De Geelders groeit dit 

mos op een rijk met mossen begroeide bosbodem van een berkenbosje. 

 

Neckera complanata – Glad kringmos 

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

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

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

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

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

eenmaal op de stam van een Wilg, die bij een brede sloot staat. 

 

Orthotrichums – haarmutsen 

Haarmutsen zijn meestal epifyten, maar enkele soorten komen vooral op stenige substraten voor. 

Net als voor andere epifyten profitreren de Haarmutsen van de schoner geworden lucht. Het 

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

evenals Grijze haarmuts (O. diaphanum) en Broedhaarmuts (O. leyellii) in alle 11 onderzochte lkm-

hokken voorkomt. In De Geelders vinden we in totaal 10 verschillende soorten, waarvan er vier een 

‘zz’- status hebben, te weten Dwerg, Ruige- Bonte- en Slanke haarmuts (O.pumilum, O. speciosum, O. 

stramineum en O. tenellum). Dwerghaarmuts vinden we slechts eenmaal tegen de stam van een 

Populier. Ruige haarmuts kunnen we zelfs vier maal noteren. Deze soort herkennen we in het veld 

reeds aan de ruige behaarde kapsels die ver buiten de plant uitsteken. We vinden deze soort vooral 

op stammen van Zomereik, maar ook een keer op een Wilg. Bonte haarmuts treffen we twee keer 

aan, eenmaal op een Zomereik en de andere keer op een Wilg. Slanke haarmuts tot slot vinden we 

zelfs zes keer. Deze soort kunnen we ook zonder sporenkapsels goed herkennen aan de afgeronde 

blaadjes en de kleine gemmen op de bladschijf.  

 

Pylaisia polyantha – Boommos 

‘zz’, in 6 km-hokken aangetroffen; 

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

op beton gevonden. Het groeit echter meestal als epifyt en de zes waarnemingen in De Geelders 

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

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

waarnemingen zijn gedaan. In de ‘Atlas van de Mosflora van Eindhoven’ staan 31 waarnemingen, 

terwijl we het in de Kampina en het Wijboschbroek respectievelijk vier en vijf maal hebben 

gevonden.  

 

Rhytidiadelphus triquetrus – Pluimstaartmos 

‘zz’, in 1 km-hok aangetroffen;  

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

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

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

zeldzaamheden. Tijdens het project van de ‘Atlas van de Mosflora van Eindhoven’ hebben we het 
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vooral inhet zuidelijk deel van het gebied aangetroffen, vooral in naaldbossen en helemaal niet in het 

leemgebied ten Noorden van het Wilhelminakanaal. Ook in het Wijboschbroek en de Kampina 

noteerden we deze soort slechts eenmaal. In het Weerterbos daarentegen hebben we 

Pluimstaartmos in 4 verschillende km-hokken waargenomen, soms in grote populaties en op 

meerdere plaatsen in een km-hok. Onze enige vondst in De Geelders is van een redelijk natte 

standplaats, namelijk een vochtig loofbos. 

 

 Sematophyllum substrimulosum – Schorsdekmos 

‘zzz’, in 1 km-hok aangetroffen 

Schorsdekmos wordt vooral waargenomen in luchtvochtige bossen op dood hout van naaldbomen en 

dan vooral op takken en stammen waar de schors nog op zit en op de grond liggen. Deze soort is pas 

in 2000 voor het eerst in Nederland gevonden in het Noorden van het land, daarna is hij sporadisch 

waargenomen, verspreid over het land, maar het blijft altijd nog een zeer zeldzame soort. In 2002 

heeft onze werkgroep de eerste waarneming gedaan nabij Helmond en de vondst in De Geelders is 

de tweede. Schorsdekmos groeit in het onderzoeksgebied in het ‘Gasthuiskamp’ in een Lariksbos, op 

een dunne tak die op de bodem ligt.  

 

Sphagnum compactum – Kussentjesveenmos 

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

Kussentjesveenmos hoort bij bij de zeldzame soorten en gaat achteruit, waarschijnlijk door het 

verdwijnen van gunstige standplaatsen. Het groeit op voedselarme plaatsen, vooral op natte heide, 

plagplekken en venoevers. Als de omstandigheden goed zijn kan het plaatselijk algemeen 

voorkomen. Wij vinden dit veenmos in een nat heideterrein met greppels, samen met vier andere, 

meer algemene veenmossoorten. Kussentjesveenmos valt op door de groeivorm in dichte, compacte 

kussens. 

 

Syntrichia laevipia – Boomsterretje 

Rode Lijstcategorie: KW - kwetsbaar, ‘z’, in 4 km-hokken aangetroffen; 

Boomsterretje is vrij algemeen in de kustgebieden en het rivierengebied, maar elders is het vrij 

zeldzaam. Zoals veel epifyten profiteert het ook van de schoner geworden lucht in de tweede helft 

van de vorige eeuw. In Zuidoost-Brabant wordt dit mos sinds 1980 met enige regelmaat gevonden, 

maar van voor die datum zijn geen waarnemingen bekend. In De Geelders vinden we het in 4 

kilometerhokken, waar het groeit op de stam van Wilg en Populier.  

 

Thamnobryum alopecurum – Struikmos 

‘zz’, in 1 km-hok aangetroffen; 

Struikmos is vooral een soort van oude vochtige bossen in Zuid-Limburg en het rivierengebied. Sinds 

1980 is het ook bekend van een tiental locaties in het Oostelijk deel van Brabant waar het vooral 

gevonden is op de bodem van beekbegeleidende loofbossen. De enige waarneming in De Geelders is 

in een populierenbos langs de Dommel, waar het niet op de bodem groeit maar tegen de stam van 

een dikke Populier, op ongeveer 75 cm van de grond.  

 

Weissia brachycarpa – Gewoon vliesjesmos 

Rode Lijstcategorie: KW - kwetsbaar, ‘zz’, in 1 km-hok aangetroffen; 
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Gewoon vliesjesmos groeit vooral op open, lemige plekjes en is in Nederland vooral waargenomen in 

Zuid-Limburg, in de Liemers en het aansluitende deel van het IJsseldal. Recente vondsten in Midden-

Brabant voegen een cluster van stippen toe. Evenals in het Wijboschbroek, treffen we dit kleine 

kapselende mosje aan op een wortelkluit, waarvan de omhooggekomen bodem nog nauwelijks 

begroeid is en Gewoon vliesjesmos als pionier zijn plaats verovert. Weissia-soorten zijn alleen met 

zekerheid op naam te brengen als de plantjes rijpe sporenkapsels hebben.  

 

Weissia controversa var.controversa – Gewoon parelmos 

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

Evenals de vorige soort groeit Gewoon parelmos op open lemige grond. Wij vinden het in een 

greppel langs een voormalige akker, samen met Gewone viltmuts (Pogonatum aloides), 

Leemgreppelmos (Dicranella rufescens) en Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha). Evenals 

Gewoon vliesjesmos is Gewoon parelmos alleen met rijpe sporenkapsels op naam te brengen. 

 

Zygodon conoideus – Staafjesiepenmos 

‘zz’, in 10 km-hokken aangetroffen 

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

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

met een score van 10 uit 11 km-hokken een algemene soort. Tot 1980 is dit mos in Nederland op 

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

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

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

werd het in 4 van de 20 onderzochte km-hokken gevonden, in Wijboschbroek (2008 afgesloten) in 9 

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

Staafjesiepenmos zowel enkele malen op Populier als Vlier maar meestal op Wilg of jonge Zomereik, 

vaak op meerdere bomen in een km-hok. 
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7     SAMENVATTING 

De mossenwerkgroep van de KNNV-afdeling Eindhoven heeft vanaf november 2009 tot februari 2011 
het gebied van De Geelders op mossen geïnventariseerd. Het gebied werd voornamelijk in het 
winterhalfjaar bezocht. (Opgemerkt dient te worden dat vooral de winter 2009/2010 zeer sneeuwrijk 
was, waardoor een aantal ingeplande excursies geen doorgang konden vinden. Ook in de maand 
december 2010 met vroege sneeuwval en vorst werd menige excursie afgelast). 

De werkgroep heeft 11 kilometerhokken bekeken. Het project was zeer succesvol: in totaal werden 

208 verschillende mossoorten genoteerd; een gemiddeld aantal soorten van 105 per km-hok. 

8 LITERATUUR 

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

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

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

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

Haaksma, D., 2011. Leucobryum glaucum, voorziene publicatie in 2012 in Buxbaumiella; 

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

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

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

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

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

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

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

www.sint-oedenrode.nl/info/natuur, De Geelders; 

www.wandelpaden.com/geelders; 

www.wikipedia.nl, De Geelders, Marggraff Stichting.  



Mosseninventarisatie De Geelders                                                                                                             37 
 

Bijlage 1: SOORTENLIJST PER BIOTOOP 

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

Acaulon muticum 1             1           BE zzz Bol knopmos 

Aloina aloides var. 
ambigua 1                 1         z Gewoon aloemos 

Amblystegium serpens 11 6 1   1             3     a Gewoon pluisdraadmos 

Amblystegium varium 10           1 2 2 2 2   1   a Oeverpluisdraadmos 

Aneura pinguis 5           2   2 1         a Echt vetmos 

Archidium alternifolium 4           2   1   1       zz Oermos 

Atrichum tenellum 3         1 1       1     KW z Klein rimpelmos 

Atrichum undulatum 11 6   1 2     1     1       a Groot rimpelmos 

Aulacomnium 
androgynum 10 8   1 1                   a Gewoon knopjesmos 

Aulacomnium palustre 1         1                 a Roodviltmos 

Barbula convoluta 10   1               2 4 3   a 
Gewoon 
smaragdsteeltje 

Barbula unguiculata 9   1         1 1 1 1 2 2   a Kleismaragdsteeltje 

Brachythecium albicans 11                 2   3 6   a Bleek dikkopmos 

Brachythecium 
rutabulum 11 5 1   2 1           1 1   a Gewoon dikkopmos 

Brachythecium 
salebrosum 4 2 1                 1     a Glad dikkopmos 

Brachythecium 
velutinum 5 4 1                       a Fluweelmos 

Bryoerythrophyllum 
recurvirostre 1                     1     a Oranjesteeltje 

Bryum argenteum 11               1   4 3 3   a Zilvermos 

Bryum barnesii 11               2   4 2 3   a Geelkorrelknikmos 

Bryum bornholmense 4 2   2                     z Aardappelknikmos 

Bryum caespiticium 2               1     1     a Zodeknikmos 

Bryum capillare 11 3 1   1     2       4     a Gedraaid knikmos 

Bryum dichotomum 11   1           1 1 4 1 3   a Grofkorrelknikmos 
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Nederlandse Naam 

Bryum klinggraeffii 6           1     2 3       z Scharlakenknolknikmos 

Bryum 
microerythrocarpum 8       1     1 1 2 3       a Roestknolknikmos 

Bryum pallens 2               2           z Rood knikmos 

Bryum 
pseudotriquetrum 5   1           2 1   1     a Veenknikmos 

Bryum radiculosum 1                     1     z Muurknikmos 

Bryum rubens (s.s.) 11       1       1 2 5   2   a Braamknikmos 

Bryum ruderale 1                       1   z Purperknolknikmos 

Bryum tenuisetum 3       1     1   1         z Oranjeknolknikmos 

Bryum violaceum 3                   3       z Violetknolknikmos 

Calliergon cordifolium 1             1             a Hartbladig puntmos 

Calliergonella cuspidata 11 1 1     1 1 4 3           a Gewoon puntmos 

Calypogeia arguta 5 5                         a Scheef buidelmos 

Calypogeia fissa 9 8       1                 a Moerasbuidelmos 

Calypogeia 
integristipula 2 1   1                     z Langbladig buidelmos 

Calypogeia muelleriana 7 6       1                 a Gaaf buidelmos 

Campylopus flexuosus 6 2   3   1                 a Boskronkelsteeltje 

Campylopus introflexus 10 3   5                 2   a Grijs kronkelsteeltje 

Campylopus pyriformis 9 5   2                 2   a Breekblaadje 

Cephalozia bicuspidata 4 2 1     1                 a Gewoon maanmos 

Cephalozia connivens 1     1                     a Glanzend maanmos 

Cephaloziella divaricata 2         1             1   a Gewoon draadmos 

Ceratodon purpureus 11 2     2     1     2 2 2   a Gewoon purpersteeltje 

Chiloscyphus 
polyanthos 4 3 1                       a Lippenmos 

Cladopodiella francisci 1         1                 zz Dicht stompmos 

Climacium dendroides 2 2                       KW a Boompjesmos 

Cololejeunea 
minutissima 3 2 1                     GE zzz Dwergwratjesmos 
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Nederlandse Naam 

Conocephalum 
conicum 5 1           4             a Kegelmos 

Cryphaea heteromalla 11 9 1   1                   z Vliermos 

Dicranella cerviculata 1           1               a Kroppluisjesmos 

Dicranella heteromalla 11 7     2 1   1             a Gewoon pluisjesmos 

Dicranella rufescens 2             1 1         KW zz Leemgreppelmos 

Dicranella schreberiana 6           2 1 1 1 1       a Hakig greppelmos 

Dicranella staphylina 11       1       1 2 5   2   a Knolletjesgreppelmos 

Dicranella varia 2               1 1         a Kleigreppelmos 

Dicranoweisia cirrata 10 6 1   2               1   a Gewoon sikkelsterretje 

Dicranum montanum 11 10   1                     a Bossig gaffeltandmos 

Dicranum scoparium 10 8 1 1                     a Gewoon gaffeltandmos 

Dicranum tauricum 6 5 1                       a Bros gaffeltandmos 

Didymodon fallax 3 1               1   1     a Kleidubbeltandmos 

Didymodon luridus 1                     1     z Breed dubbeltandmos 

Didymodon rigidulus 4                     4     a Broeddubbeltandmos 

Didymodon tophaceus 2                 1     1   a Stomp dubbeltandmos 

Ditrichum cylindricum 10       1     2 2   4   1   a Hakig smaltandmos 

Drepanocladus 
aduncus 6             1 3 1 1       a Moerassikkelmos 

Ephemerum serratum 
var. minutissimu 2             1 1           zz 

Ongenerfd 
eendagsmos 

Ephemerum serratum 
var. serratum 3           2       1       zzz 

Ongenerfd 
eendagsmos 

Eurhynchium striatum 11 9   2                     a Geplooid snavelmos 

Fissidens adianthoides 2 1                   1   KW z Groot vedermos 

Fissidens bryoides 9 6     1     2             a Gezoomd vedermos 

Fissidens taxifolius 9 5 1         3             a Kleivedermos 

Fossombronia 
foveolata 1         1                 a Grof goudkorrelmos 

Fossombronia pusilla 1             1             zz Klein goudkorrelmos 
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Nederlandse Naam 

Fossombronia 
wondraczekii 1           1               z 

Gestekeld 
goudkorrelmos 

Frullania dilatata 11 8 1   2                   a Helmroestmos 

Funaria hygrometrica 11       1         2 5   3   a Gewoon krulmos 

Grimmia pulvinata 11 2     1             7 1   a Gewoon muisjesmos 

Gymnocolea inflata 1         1                 a Broedkelkje 

Herzogiella seligeri 8 8                         z Geklauwd pronkmos 

Homalia 
trichomanoides 3 1 1   1                   z Spatelmos 

Homalothecium 
sericeum 3 2 1                       a Gewoon zijdemos 

Hylocomium splendens 1 1                       KW z Glanzend etagemos 

Hypnum andoi 10 9     1                   a Bosklauwtjesmos 

Hypnum cupressiforme 11 7     2 1           1     a 
Gesnaveld 
klauwtjesmos 

Hypnum jutlandicum 6 4   1   1                 a Heideklauwtjesmos 

Isothecium 
alopecuroides 5 5                       KW zz Recht palmpjesmos 

Isothecium 
myosuroides 6 5   1                     a Knikkend palmpjesmos 

Jungermannia 
gracillima 1         1                 a Lichtrandmos 

Kindbergia praelonga 11 8     2 1                 a Fijn laddermos 

Kurzia spec 1         1                 z Spinragmos 

Lepidozia reptans 5 3   2                     a Neptunusmos 

Leptobryum pyriforme 11       1   1   1 3 5       a Slankmos 

Leptodictyum riparium 11 5 1   1     2       2     a Beekmos 

Leskea polycarpa 5 3 1   1                   a Uiterwaardmos 

Leucobryum glaucum 6 6                         a Kussentjesmos 

Leucodon sciuroides 1 1                       BE zz Eekhoorntjesmos 

Loeskeobryum 
brevirostre 1 1                       BE zzz Grof etagemos 

Lophocolea bidentata 9 6   1       2             a Gewoon kantmos 

Lophocolea 
heterophylla 11 10     1                   a Gedrongen kantmos 
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Nederlandse Naam 

Lophocolea semiteres 1                   1       z Gaaf kantmos 

Marchantia polymorpha 10 2           1 2   3   2   a Parapluutjesmos 

Metzgeria fruticulosa 4 2 2                     GE zzz Blauw boomvorkje 

Metzgeria furcata 11 9 1   1                   a Bleek boomvorkje 

Metzgeria temperata 1   1                       zzz Ruig boomvorkje 

Mnium hornum 11 9     1     1             a Gewoon sterrenmos 

Nardia scalaris 1           1             KW z Echt vleugelmos 

Neckera complanata 1 1                       BE zz Glad kringmos 

Nowellia curvifolia 1     1                   GE zzz Krulbladmos 

Orthodontium lineare 8 7   1                     a Geelsteeltje 

Orthotrichum affine 11 9 1   1                   a Gewone haarmuts 

Orthotrichum 
anomalum 9 3                   6     a Gesteelde haarmuts 

Orthotrichum 
diaphanum 11 8 1   1             1     a Grijze haarmuts 

Orthotrichum lyellii 11 9 1   1                   z Broedhaarmuts 

Orthotrichum 
pulchellum 7 6 1                       z Gekroesde haarmuts 

Orthotrichum pumilum 1 1                         zz Dwerghaarmuts 

Orthotrichum 
speciosum 4 3 1                       zz Ruige haarmuts 

Orthotrichum 
stramineum 2 1 1                       zz Bonte haarmuts 

Orthotrichum striatum 8 6 1   1                   z Gladde haarmuts 

Orthotrichum tenellum 6 5 1                       zz Slanke haarmuts 

Oxyrrhynchium hians 11 3         1 4   2 1       a Kleisnavelmos 

Oxyrrhynchium 
speciosum 3 1           2             a Moerassnavelmos 

Pellia endiviifolia 3 1           1     1       a Gekroesd plakkaatmos 

Pellia epiphylla 8 4         1 3             a Gewoon plakkaatmos 

Phaeoceros 
carolinianus 1               1         KW zz Geel hauwmos 

Phascum cuspidatum 2                   2       a Gewoon knopmos 
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Nederlandse Naam 

Philonotis fontana 2             1 1           z Beekstaartjesmos 

Physcomitrella patens 3             2     1       a Slibmos 

Physcomitrium 
pyriforme 9       1   1 3   2 1   1   a Gewoon knikkertjesmos 

Plagiochila 
asplenioides 1 1                       BE zz Groot varentjesmos 

Plagiomnium affine 10 3 1         5   1         a Rond boogsterrenmos 

Plagiomnium 
cuspidatum 1 1                         a Spits boogsterrenmos 

Plagiomnium 
undulatum 11 7 1         2     1       a 

Gerimpeld 
boogsterrenmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. 
denticu 9 8           1             a Glanzend platmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. 
undulat 1     1                     a Glanzend platmos 

Plagiothecium laetum 10 10                         a Krom platmos 

Plagiothecium 
latebricola 7 7                         a Dwergplatmos 

Plagiothecium 
nemorale 4 2 1         1             a Groot platmos 

Plagiothecium 
undulatum 6 4   2                     a Gerimpeld platmos 

Platygyrium repens 5 3 2                       z Kwastjesmos 

Pleuridium subulatum 6       1     2   1 2       z Groot kortsteeltje 

Pleurozium schreberi 4 1   2   1                 a Bronsmos 

Pogonatum aloides 4   1   1   1 1             a Gewone viltmuts 

Pohlia annotina 2           1       1       a Gewoon broedpeermos 

Pohlia bulbifera 3           2 1             a Bolletjespeermos 

Pohlia camptotrachela 2               2           z Korreltjespeermos 

Pohlia lescuriana 2             1 1           z Roodknolpeermos 

Pohlia melanodon 6 1           1 1 2 1       a Kleipeermos 

Pohlia nutans 9 3   2 1     1 1   1       a Gewoon peermos 

Pohlia wahlenbergii 4             3 1           z Bleek peermos 

Polytrichum commune 
var. perigoniale 5       1 1 1   1   1       a Gewoon haarmos 

Polytrichum formosum 11 10   1                     a Fraai haarmos 
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Nederlandse Naam 

Polytrichum 
juniperinum 8     1       1 1       5   a Zandhaarmos 

Polytrichum longisetum 8 6   2                     a Gerand haarmos 

Polytrichum piliferum 5                       5   a Ruig haarmos 

Porella platyphylla 1 1                       BE zz Gewoon pelsmos 

Pseudephemerum 
nitidum 2               2           z Vals kortsteeltje 

Pseudocrossidium 
hornschuchianum 7                     2 5   a Spits smaragdsteeltje 

Pseudoscleropodium 
purum 9 4   1       2         2   a Groot laddermos 

Pseudotaxiphyllum 
elegans 8 4   4                     a Gewoon pronkmos 

Pylaisia polyantha 6 4 1   1                   zz Boommos 

Radula complanata 11 9 1   1                   a Gewoon schijfjesmos 

Rhizomnium punctatum 7 5 1         1             z Gewoon viltsterrenmos 

Rhynchostegium 
confertum 11 8 1   1             1     a Boomsnavelmos 

Rhynchostegium 
murale 1                     1     a Muursnavelmos 

Rhytidiadelphus loreus 5 3   2                     z Riempjesmos 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 11 3   1       3     1   3   a Gewoon haakmos 

Rhytidiadelphus 
triquetrus 1   1                       zz Pluimstaartmos 

Riccardia 
chamedryfolia 3           1 1 1           a Gewoon moerasvorkje 

Riccia beyrichiana 3           2       1       z Dik landvorkje 

Riccia bifurca 3               1   2       z Gevoord landvorkje 

Riccia canaliculata 4           2   2           zz Smal watervorkje 

Riccia cavernosa 1             1             z Sponswatervorkje 

Riccia fluitans 5             2 3           a Gewoon watervorkje 

Riccia glauca 8               2   6       z Gewoon landvorkje 

Riccia sorocarpa 7             2 2   3       a Klein landvorkje 

Riccia subbifurca 1             1             zz Violet landvorkje 

Sanionia uncinata 1   1                       z Geplooid sikkelmos 
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Nederlandse Naam 

Schistidium crassipilum 10                     10     a Muurachterlichtmos 

Sematophyllum 
substrumulosum 1     1                     zzz Schorsdekmos 

Sphaerocarpos texanus 4                   4       zzz Gerand blaasjesmos 

Sphagnum compactum 1         1               KW z Kussentjesveenmos 

Sphagnum 
denticulatum 1         1                 a Geoord veenmos 

Sphagnum fimbriatum 5 3 1     1                 a Gewimperd veenmos 

Sphagnum palustre 3 1 1     1                 a Gewoon veenmos 

Sphagnum squarrosum 1 1                         a Haakveenmos 

Straminergon 
stramineum 1             1             z Sliertmos 

Syntrichia laevipila 4 3     1                 KW z Boomsterretje 

Syntrichia latifolia 1                     1     z Riviersterretje 

Syntrichia montana 3                     2 1   z Vioolsterretje 

Syntrichia papillosa 11 10 1                       z Knikkersterretje 

Syntrichia ruralis var. 
arenicola 5                     5     a Groot duinsterretje 

Syntrichia ruralis var. 
calcicola 8 2                   6     a Klein duinsterretje 

Syntrichia virescens 3       1             2     z Uitgerand zodesterretje 

Tetraphis pellucida 7 6   1                     a Viertandmos 

Thamnobryum 
alopecurum 1 1                         zz Struikmos 

Thuidium tamariscinum 8 6 1 1                     a Gewoon thujamos 

Tortula muralis 11                     10 1   a Gewoon muursterretje 

Tortula truncata 5             1     3   1   a Gewoon kleimos 

Ulota bruchii 11 8 1   2                   a Knotskroesmos 

Ulota crispa 8 7 1                       z Trompetkroesmos 

Ulota phyllantha 2 1 1                       z Broedkroesmos 

Warnstorfia fluitans 1 1                         a Vensikkelmos 

Weissia brachycarpa 1   1                     KW zz Gewoon vliesjesmos 
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Nederlandse Naam 

Weissia controversa 
var. controversa 1     1                   KW z Gewoon parelmos 

Zygodon conoideus 10 8 1   1                   zz Staafjesiepenmos 

Zygodon viridissimus 
var. viridis 4 4                         z Echt iepenmos 

208 1150 501 56 50 53 24 29 89 56 36 95 94 67 21     
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Bijlage 2: SOORTENLIJST PER KM-HOK 

Het totaal aantal soorten van het onderzochte gebied bedraagt 208, met een gemiddeld aantal per 
km-hok van maar liefst 105 soorten. Van díe mossen die op de Rode Lijst vermeld staan, zijn de 
meeste soorten in die hokken gevonden, waar ook het totaal aantal genoteerde soorten het hoogst 
was. 
 
Km-hok:  gemiddeld aantal: 
153-399     93 
153-400     97 
153-401   106 
154-399     95 
154-400   139 (in dit km-hok komen 8 Rode Lijst-soorten voor) 
154-401   113 (in dit km-hok komen 4 Rode Lijst-soorten voor) 
155-399   110 (in dit km-hok komen 6 Rode Lijst-soorten voor) 
155-400   114 (in dit km-hok komen 4 Rode Lijst-soorten voor) 
155-401   120 (in dit km-hok komen 8 Rode Lijst-soorten voor) 
156-400     90 
156-401     73 
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Acaulon muticum 1             f         BE Bol knopmos zzz 

Aloina aloides var. 
ambigua 1         *               Gewoon aloemos z 

Amblystegium serpens 11 f f f f f f f * f * f   
Gewoon 
pluisdraadmos a 

Amblystegium varium 10   * * * * * * * * * *   Oeverpluisdraadmos a 

Aneura pinguis 5   f f   * * *           Echt vetmos a 

Archidium alternifolium 4   f f       f     *     Oermos zz 

Atrichum tenellum 3   *     *         *   KW Klein rimpelmos z 

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

Aulacomnium 
androgynum 10 * * * * * * * * * *     Gewoon knopjesmos a 

Aulacomnium palustre 1         *               Roodviltmos a 

Barbula convoluta 10 * * * *   * * * f * *   
Gewoon 
smaragdsteeltje a 

Barbula unguiculata 9 * *   * * * f * f   *   Kleismaragdsteeltje a 

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

Brachythecium rutabulum 11 f f f * f f f f f f f   Gewoon dikkopmos a 
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Brachythecium 
salebrosum 4 *   *   * *             Glad dikkopmos a 

Brachythecium velutinum 5 f     f f       * *     Fluweelmos a 

Bryoerythrophyllum 
recurvirostre 1         f               Oranjesteeltje a 

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

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

Bryum bornholmense 4     *   * *       *     Aardappelknikmos z 

Bryum caespiticium 2             f   f       Zodeknikmos a 

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

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

Bryum klinggraeffii 6 *   * * *       *   *   
Scharlakenknol-
knikmos z 

Bryum 
microerythrocarpum 8 *     *   * * * * * *   Roestknolknikmos a 

Bryum pallens 2 *           *           Rood knikmos z 

Bryum pseudotriquetrum 5         * * * * *       Veenknikmos a 

Bryum radiculosum 1 *                       Muurknikmos z 

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

Bryum ruderale 1       *                 Purperknolknikmos z 

Bryum tenuisetum 3 *       *       *       Oranjeknolknikmos z 

Bryum violaceum 3 *               * *     Violetknolknikmos z 

Calliergon cordifolium 1     *                   Hartbladig puntmos a 

Calliergonella cuspidata 11 * * * f * * * * * * *   Gewoon puntmos a 

Calypogeia arguta 5   * *     * *   *       Scheef buidelmos a 

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

Calypogeia integristipula 2     *         *         Langbladig buidelmos z 

Calypogeia muelleriana 7   * * * * *   * *       Gaaf buidelmos a 

Campylopus flexuosus 6   * *   * *   * *       Boskronkelsteeltje a 
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Campylopus introflexus 10 * * *   * * * * * f *   Grijs kronkelsteeltje a 

Campylopus pyriformis 9   * * * * *   * * * *   Breekblaadje a 

Cephalozia bicuspidata 4   *     f f   f         Gewoon maanmos a 

Cephalozia connivens 1         f               Glanzend maanmos a 

Cephaloziella divaricata 2 *       *               Gewoon draadmos a 

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

Chiloscyphus polyanthos 4       *   * * *         Lippenmos a 

Cladopodiella francisci 1         *               Dicht stompmos zz 

Climacium dendroides 2     *       *         KW Boompjesmos a 

Cololejeunea minutissima 3           f   f *     GE Dwergwratjesmos zzz 

Conocephalum conicum 5     * *   *     *   *   Kegelmos a 

Cryphaea heteromalla 11 f f f f f f f f f f f   Vliermos z 

Dicranella cerviculata 1     f                   Kroppluisjesmos a 

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

Dicranella rufescens 2 *               f     KW Leemgreppelmos zz 

Dicranella schreberiana 6   * *     * * * *       Hakig greppelmos a 

Dicranella staphylina 11 * * * * * * * * * * *   Knolletjesgreppelmos a 

Dicranella varia 2         f   *           Kleigreppelmos a 

Dicranoweisia cirrata 10 f f f f f f f f f f     
Gewoon 
sikkelsterretje a 

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

Dicranum scoparium 10 * * * * * * * * * *     
Gewoon 
gaffeltandmos a 

Dicranum tauricum 6   * *   * *   * *       Bros gaffeltandmos a 

Didymodon fallax 3         *   *       *   Kleidubbeltandmos a 

Didymodon luridus 1                     *   Breed dubbeltandmos z 

Didymodon rigidulus 4         *   * *     *   Broeddubbeltandmos a 
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Didymodon tophaceus 2       * *               
Stomp 
dubbeltandmos a 

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

Drepanocladus aduncus 6   * *   * * *   *       Moerassikkelmos a 

Ephemerum serratum 
var. minutissimu 2             f   f       

Ongenerfd 
eendagsmos zz 

Ephemerum serratum 
var. serratum 3   f f             f     

Ongenerfd 
eendagsmos zzz 

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

Fissidens adianthoides 2       f     f         KW Groot vedermos z 

Fissidens bryoides 9 *   f f f f f f   f f   Gezoomd vedermos a 

Fissidens taxifolius 9 *   * f * f * * *   *   Kleivedermos a 

Fossombronia foveolata 1         f               Grof goudkorrelmos a 

Fossombronia pusilla 1     f                   Klein goudkorrelmos zz 

Fossombronia 
wondraczekii 1   f                     

Gestekeld 
goudkorrelmos z 

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

Funaria hygrometrica 11 * * * f * f f f f f f   Gewoon krulmos a 

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

Gymnocolea inflata 1         f               Broedkelkje a 

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

Homalia trichomanoides 3       *     f f         Spatelmos z 

Homalothecium sericeum 3   *     * *             Gewoon zijdemos a 

Hylocomium splendens 1         *             KW Glanzend etagemos z 

Hypnum andoi 10 * *   * * * * * * * *   Bosklauwtjesmos a 

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

Hypnum jutlandicum 6   * *   * *   * *       Heideklauwtjesmos a 

Isothecium alopecuroides 5       * * *   * *     KW Recht palmpjesmos zz 

Isothecium myosuroides 6   *   * * * f *         
Knikkend 
palmpjesmos a 
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Jungermannia gracillima 1         *               Lichtrandmos a 

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

Kurzia spec 1         *               Spinragmos z 

Lepidozia reptans 5     *   * *   f *       Neptunusmos a 

Leptobryum pyriforme 11 * * * * * * * * * * *   Slankmos a 

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

Leskea polycarpa 5 *     f     f f f       Uiterwaardmos a 

Leucobryum glaucum 6   * *   f *   * *       Kussentjesmos a 

Leucodon sciuroides 1                 *     BE Eekhoorntjesmos zz 

Loeskeobryum brevirostre 1         *             BE Grof etagemos zzz 

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

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

Lophocolea semiteres 1                   *     Gaaf kantmos z 

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

Metzgeria fruticulosa 4         * *   * *     GE Blauw boomvorkje z 

Metzgeria furcata 11 * * * * * * * * * * *   Bleek boomvorkje a 

Metzgeria temperata 1               *         Ruig boomvorkje zzz 

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

Nardia scalaris 1     *                 KW Echt vleugelmos z 

Neckera complanata 1           *           BE Glad kringmos zz 

Nowellia curvifolia 1         *             GE Krulbladmos zzz 

Orthodontium lineare 8   f f f f f f f f       Geelsteeltje a 

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

Orthotrichum anomalum 9 f f   f f f f   f f f   Gesteelde haarmuts a 

Orthotrichum diaphanum 11 f f f f f f f f f f f   Grijze haarmuts a 
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Orthotrichum lyellii 11 * * * * * * * * * * *   Broedhaarmuts z 

Orthotrichum pulchellum 7 f   f f f f   f f       Gekroesde haarmuts z 

Orthotrichum pumilum 1                 f       Dwerghaarmuts zz 

Orthotrichum speciosum 4         f f   f f       Ruige haarmuts zz 

Orthotrichum stramineum 2       f       f         Bonte haarmuts zz 

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

Orthotrichum tenellum 6       f f f   f f f     Slanke haarmuts zz 

Oxyrrhynchium hians 11 * * * * * * * * * * *   Kleisnavelmos a 

Oxyrrhynchium 
speciosum 3       *       * *       Moerassnavelmos a 

Pellia endiviifolia 3     *           *   *   
Gekroesd 
plakkaatmos a 

Pellia epiphylla 8 * f *   * * * f     *   Gewoon plakkaatmos a 

Phaeoceros carolinianus 1             f         KW Geel hauwmos zz 

Phascum cuspidatum 2                 f f     Gewoon knopmos a 

Philonotis fontana 2             *   *       Beekstaartjesmos z 

Physcomitrella patens 3 f   *         f         Slibmos a 

Physcomitrium pyriforme 9 f *   f f f f f * *     
Gewoon 
knikkertjesmos a 

Plagiochila asplenioides 1             *         BE Groot varentjesmos zz 

Plagiomnium affine 10 *   * * * * * * * * *   Rond boogsterrenmos a 

Plagiomnium cuspidatum 1           f             Spits boogsterrenmos a 

Plagiomnium undulatum 11 * * * f f f * * * * *   
Gerimpeld 
boogsterrenmos a 

Plagiothecium 
denticulatum var. denticu 9   * * f * * * * * *     Glanzend platmos a 

Plagiothecium 
denticulatum var. undulat 1               *         Glanzend platmos a 

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

Plagiothecium latebricola 7       * * * * * * *     Dwergplatmos a 

Plagiothecium nemorale 4       * * *   *         Groot platmos a 
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Plagiothecium undulatum 6   * *   * *   * *       Gerimpeld platmos a 

Platygyrium repens 5 *       * *   *   *     Kwastjesmos z 

Pleuridium subulatum 6 *       f   * f * *     Groot kortsteeltje z 

Pleurozium schreberi 4   *     * *   *         Bronsmos a 

Pogonatum aloides 4 *   f   *       f       Gewone viltmuts a 

Pohlia annotina 2   *               *     
Gewoon 
broedpeermos a 

Pohlia bulbifera 3   * *           *       Bolletjespeermos a 

Pohlia camptotrachela 2 *           *           Korreltjespeermos z 

Pohlia lescuriana 2 *               *       Roodknolpeermos z 

Pohlia melanodon 6 *   * * *       *   *   Kleipeermos a 

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

Pohlia wahlenbergii 4     *       *   * *     Bleek peermos z 

Polytrichum commune 
var. perigoniale 5 * *     *   *   *       Gewoon haarmos a 

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

Polytrichum juniperinum 8 *     * * * * *   f *   Zandhaarmos a 

Polytrichum longisetum 8   * * * * *   *   * *   Gerand haarmos a 

Polytrichum piliferum 5 *     f *     f   *     Ruig haarmos a 

Porella platyphylla 1                 *     BE Gewoon pelsmos zz 

Pseudephemerum 
nitidum 2 f           f           Vals kortsteeltje z 

Pseudocrossidium 
hornschuchianum 7 *     *   * *   * * *   Spits smaragdsteeltje a 

Pseudoscleropodium 
purum 9 * * * * * *   * * *     Groot laddermos a 

Pseudotaxiphyllum 
elegans 8 *   *   * * * * * *     Gewoon pronkmos a 

Pylaisia polyantha 6   *     f f f   f f     Boommos zz 

Radula complanata 11 * * * f f f * f * * *   Gewoon schijfjesmos a 

Rhizomnium punctatum 7 *   * * f f   * *       
Gewoon 
viltsterrenmos z 
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Rhynchostegium 
confertum 11 * f f f f f f f f f f   Boomsnavelmos a 

Rhynchostegium murale 1                     f   Muursnavelmos a 

Rhytidiadelphus loreus 5     *   * *   * *       Riempjesmos z 

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

Rhytidiadelphus triquetrus 1         *               Pluimstaartmos zz 

Riccardia chamedryfolia 3   * *       *           
Gewoon 
moerasvorkje a 

Riccia beyrichiana 3   f f             f     Dik landvorkje z 

Riccia bifurca 3             f   f f     Gevoord landvorkje z 

Riccia canaliculata 4   f *   *   *           Smal watervorkje zz 

Riccia cavernosa 1     *                   Sponswatervorkje z 

Riccia fluitans 5 * * *   *     *         Gewoon watervorkje a 

Riccia glauca 8 * * f       f * f f f   Gewoon landvorkje z 

Riccia sorocarpa 7 * *   *     *   f f f   Klein landvorkje a 

Riccia subbifurca 1     f                   Violet landvorkje zz 

Sanionia uncinata 1         f               Geplooid sikkelmos z 

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

Sematophyllum 
substrumulosum 1           f             Schorsdekmos zzz 

Sphaerocarpos texanus 4               f * f f   Gerand blaasjesmos zzz 

Sphagnum compactum 1         *             KW Kussentjesveenmos z 

Sphagnum denticulatum 1         *               Geoord veenmos a 

Sphagnum fimbriatum 5   * *   * *   *         Gewimperd veenmos a 

Sphagnum palustre 3         * *   *         Gewoon veenmos a 

Sphagnum squarrosum 1         *               Haakveenmos a 

Straminergon stramineum 1     *                   Sliertmos z 

Syntrichia laevipila 4         *   f   f *   KW Boomsterretje z 
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Syntrichia latifolia 1         *               Riviersterretje z 

Syntrichia montana 3 * *     f               Vioolsterretje z 

Syntrichia papillosa 11 * * * * * * * * * * *   Knikkersterretje z 

Syntrichia ruralis var. 
arenicola 5   *   * *   *       *   Groot duinsterretje a 

Syntrichia ruralis var. 
calcicola 8 * *   * * * *     * *   Klein duinsterretje a 

Syntrichia virescens 3         *   *       *   
Uitgerand 
zodesterretje z 

Tetraphis pellucida 7   f f * f *   f f       Viertandmos a 

Thamnobryum 
alopecurum 1             *           Struikmos zz 

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

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

Tortula truncata 5 f           f   f f f   Gewoon kleimos a 

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

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

Ulota phyllantha 2         *     *         Broedkroesmos z 

Warnstorfia fluitans 1   *                     Vensikkelmos a 

Weissia brachycarpa 1               f       KW Gewoon vliesjesmos zz 

Weissia controversa var. 
controversa 1                 f     KW Gewoon parelmos z 

Zygodon conoideus 10 * * * * * * * * * *     Staafjesiepenmos zz 

Zygodon viridissimus var. 
viridis 4       * * * *           Echt iepenmos z 

208   93 97 106 95 139 113 110 114 120 90 73 21     
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Bijlage 3 

Kapselende Leucobryum glaucum in De Geelders 

 

Naar aanleiding van het onderzoek door Dick Haaksma, die hierover in 2012 een artikel in 

Buxbaumiella zal publiceren. 

.  

foto: kapselend Kussentjesmos, Leucobryum glaucum 

Na het vinden van de kapselende Leucobryum glaucum heeft Dick Haaksma, lid van de 

mossenwerkgroep Eindhoven, diepgaand onderzoek gedaan naar het vinden van de “mannetjes” bij 

dit mos. In “De Nederlandse Bladmossen” van Touw en Rubers staat de tekst: “Mannelijke planten 

zijn bij ons algemeen en kennelijk steeds van normaal formaat; de van elders bekende 

dwergmannetjes (zie Woesler, Planta 24: 1-13. 1935) zijn in ons land nog niet aangetroffen”.  De 

plant is twee-huizig, wat inhoudt dat op de planten met de sporenkapsels (vrouwtjes), eveneens de 

mannetjes zouden moeten zitten. 

Het wordt een grote uitdaging om deze mannetjes en dwergmannetjes daadwerkelijk te vinden. Een 

via internet opgespoord dokument genaamd: “Male plants of Japanese species of Leucobryum” van 

Kouji Une en Tomio Yamaguchi” verschaft meer duidelijkheid, zowel door een aantal goede 

tekeningen als door de tekst waarin de systematiek van voortplanting middels dwergmannetjes 

beschreven wordt: mannelijke sporen die op de bodem terecht komen vormen mannelijke planten, 

komen ze op vrouwelijke planten terecht, dan ontstaan er dwergmannetjes.   

Na minutieuze ontleding van een niet kapselend polletje, dat tussen de kapselende planten 

gevonden is, worden inderdaad mannetjes gevonden; allen in de oksel van een blaadje, aan de plant 

vast. Sommige vallen er gemakkelijk af. Dit zijn de “gewone” mannetjes aan mannelijke planten. De 

grootte van deze mannetjes varieert van 0.6mm tot hooguit een millimeter. In dit “kale” polletje is 

geen enkel archegonium (vrouwtje) te vinden.  

Daarna wordt een plantje mét kapsels bekeken en ontleed. Resultaat; drie kleine mannetjes! 

Meerdere kapselende planten worden onderzocht op de plaats waar de dwergmannetjes zich 

bevinden. Deze dwergmannetjes zitten met rhizoïden vast aan de topblaadjes van een kapselende 

plant, maar bij de minste aanraking laten ze al los.  
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Een zeer volhardend onderzoek heeft geleid tot deze ontdekking van dwergmannetjes op een 

kapselende Leucobryumplant. Dit is een primeur voor Nederland!  

Momenteel wordt het onderzoek nog voortgezet. De benaming van mannetjes en dwergmannetjes 

duidt erop dat er verschil in lengte zou moeten zijn. Doordat er nog te weinig planten vergeleken zijn, 

is dit nog niet duidelijk.  

        

Foto: mannetje op mannelijke plant    Foto: mannetje (vergroot) 

      
Foto: kapselende plant met dwergmannetje   Foto: dwergmannetje (vergroot)  

 
 


