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1 INLEIDING 
 

Sinds het uitkomen van de Atlas van de Mosflora van Eindhoven (Van Melick, 2007), waarin de 

resultaten van 25 jaar mossenonderzoek in 1000 kilometerhokken rond Eindhoven zijn opgenomen, 

neemt de Eindhovense mossenwerkgroep kleinere projecten op. Het eerste gebied dat we onder de 

loep namen is natuurgebied de Kampina, dat we in 2006 en 2007 inventariseerden (Haaksma, 2008). 

Het aangrenzende gebied rond de Oisterwijkse vennen is toentertijd niet meegenomen; de hoge 

recreatiedruk weerhield ons er destijds van om dat ook te onderzoeken. Na afronding van het project 

Het Groene Woud (Smulders, 2019), moesten we een keuze maken voor een nieuw project en het 

gebied van de Oisterwijkse vennen kwam opnieuw ter sprake; vooral omdat er nauwelijks 

mossengegevens van bekend zijn. Incidenteel zijn er wel opgaven gedaan, maar systematisch 

onderzoek heeft daar niet eerder plaatsgevonden. Omdat het er tijdens een normale wandeling toch 

wel uitnodigend uitzag, besloten we om de drukte voor lief te nemen en toch maar een vergunning 

te gaan aanvragen. Dat laatste was geen probleem: de beherende instanties – Natuurmonumenten 

en Brabants Landschap – gaven vlot een vergunning af, waarvoor onze dank. Wel kregen we van 

Natuurmonumenten het verzoek om drukke tijden in het toeristenseizoen te mijden, maar dat 

hadden we zelf ook al bedacht. 

 

 

 

Foto 1: Van Esschenven (foto Marleen Smulders) 
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2 WERKWIJZE 
 

Het inventariseren gaat per km-hok (een vierkante kilometer volgens de topografische kaart). 

Geschikte biotopen buiten de natuurgebieden nemen we ook mee in het onderzoek, voor zover deze 

binnen het betreffende km-hok vallen. Vanaf de topografische kaart beoordelen we welke percelen 

binnen deze km² interessant lijken en vervolgens gaan we aan de slag. Soms zijn geselecteerde 

gebieden helaas niet of moeilijk toegankelijk vanwege hoge waterstanden of ruige begroeiing met 

bijvoorbeeld bramen of brandnetels, maar we proberen wel steeds de verschillende biotopen zoveel 

mogelijk bij het onderzoek te betrekken. Per km-hok noteren we op een streeplijst en/of via de 

NOVA-app welke soorten er voorkomen; daarbij tekenen we tevens aan in welke biotoop de soort 

gevonden is en of er eventueel sporenkapsels aanwezig zijn. Van bijzondere soorten meten we de 

exacte groeiplaats met GPS in. Wanneer een soort in meerdere biotopen voorkomt, noteren we die 

soort slechts eenmaal, tenzij het om een soort van de Rode Lijst gaat.  

We startten op 3 mei 2018 en de laatste excursiedag is op 14 november 2019. Een excursiedag loopt 

doorgaans van 10.00 – 15.30 uur. Ieder km-hok bezoeken we tenminste twee keer. In totaal zijn we 

27 dagen voor onderzoek in het veld, gemiddeld met zeven personen. Normaliter gaan we om de 

andere week op pad, maar tijdens de droge zomermaanden van 2018 en 2019 heeft het veldwerk 

een poos stil gelegen. Ook valt er af en toe een excursie uit vanwege vorst of regen.  

Soorten die we in het veld niet met zekerheid op naam kunnen brengen, nemen we mee voor 

microscopische determinatie. Bijzondere soorten zijn als bewijsmateriaal opgenomen in een 

herbarium. Determinaties gebeuren meestal met behulp van de ‘Beknopte Mosflora van Nederland 

en België’ (Siebel & During, 2006), ‘De Nederlandse Bladmossen’ (Touw & Rubers, 1989), ‘De 

Nederlandse levermossen en hauwmossen’ (Gradstein & van Melick, 1996) en ‘De Nederlandse 

veenmossen’ (Bouman, 2002).  

In totaal hebben we 204 verschillende soorten en variëteiten genoteerd in twaalf verschillende km-

hokken, variërend van 84 tot 124 soorten per km-hok met een gemiddelde van 108. Alle gegevens 

zijn opgenomen in de Verspreidingsatlas van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).  
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3 GEBIED 
 

 

Het onderzoeksgebied bestrijkt twaalf km-hokken, liggend tussen Oisterwijk in het noordwesten en 

Moergestel in het zuiden. In het oosten grenst het aan natuurgebied de Kampina. Het maakt deel uit 

van het Groene Woud, het grote natuurgebied in het midden van Noord-Brabant. Het is een 

gevarieerd gebied waar vooral de vennen, die verspreid over het gebied liggen, opvallen. In het 

westelijk deel stroomt het beekje de Reusel, waarvan verder stroomafwaarts de naam wijzigt in 

Achterste Stroom, vervolgens in het meest noordelijke km-hok met de Voorste Stroom samenvloeit 

en verder gaat onder de naam Essche Stroom. De Reusel meandert nog enigszins, maar bij de 

naamswijziging in Achterste Stroom wordt de beek een soort kanaal. De begeleidende bosjes die er 

nog liggen laten zien dat het hier van oudsher een nat gebied was.  

Een ander beekje is de Rosep, dat door het zuidoostelijk deel van het werkgebied loopt, vervolgens 

door de Kampina naar het noorden stroomt en in de Essche stroom uitmondt.  

Het natuurgebied de Oude Hondsberg in het westen wordt beheerd door het Brabants Landschap. Er 

liggen enkele vennen en verder slingert de Reusel zich hier door de bossen. Het grootste deel van het 

onderzoeksgebied is in beheer bij Natuurmonumenten. Er liggen echter ook sportvelden, enkele 

campings en is er de nodige horeca. Voordeel van die horeca is dat we vrijwel altijd de mogelijkheid 

hebben om ons op te warmen bij een kopje koffie, mochten we daar behoefte aan hebben. Centraal 

in het gebied ligt een oud natuurtheater dat stamt uit de jaren dertig van de vorige eeuw.  

 

Afbeelding 1: het onderzoeksgebied (opentopo.nl) 
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4 BESCHRIJVING PER BIOTOOP  
 

4.1 Vennen  
Van de 204 waargenomen soorten komen er 66 rondom de vennen voor, waarvan er acht als 

Kwetsbaar (KW) op de Rode Lijst staan. Enkele vennen zijn niet toegankelijk voor ons omdat ze 

particulier bezit zijn. Van de andere vennen binnen het onderzoeksgebied bekijken we zoveel 

mogelijk de oevers. Wat meteen opvalt zijn de veenmossen (Sphagnums), de meeste oevers zijn daar 

mee begroeid. In totaal noteren we langs de vennen negen verschillende soorten, waarvan er drie als 

kwetsbaar op de Rode Lijst staan, te weten: Hoogveen-, Wrattig- en Glanzend veenmos (Sphagnum 

magellanicum, S. papillosum en S. subnitens). Hoogveen- en Glanzend veenmos vinden we beide 

slechts op één locatie langs de vennen. Wrattig veenmos is hier niet echt zeldzaam, het laat zich 

regelmatig zien, hoewel we dat pas 

zeker weten na microscopische 

determinatie; verwisseling met het 

algemeen voorkomende Gewoon 

veenmos (S. palustre) ligt op de 

loer. Het meest algemene veenmos 

bij de vennen is Waterveenmos (S. 

cuspidatum); deze soort groeit vaak 

in het water waar het dan grote 

zwevende tapijten kan vormen, 

maar het kan ook goed tegen 

wisselende waterstanden. In de 

droge periode 2018 / 2019 zien we 

het echter niet alleen onder water 

zweven, maar ligt het ook in dikke 

opgedroogde matten op de oever. 

Als de droogte een keer ophoudt 

gaat het waarschijnlijk weer verder 

groeien. Datzelfde geldt voor het eveneens algemene Geoord veenmos (S. denticulatum), dat ook in 

grote opgedroogde plakkaten op de oevers ligt.  

Onderstaand volgt een beschrijving van de bijzondere soorten die bij de verschillende vennen zijn 

waargenomen.   

• Oude Hondsberg 
Er ligt een open stuk in het bosgebied bij de Oude Hondsberg, dat volgens de topografische kaart 

nog een heidegebied zou zijn. Van een heideveld is echter weinig meer te zien, er staat nu vooral 

Gagel en Pijpenstrootje. Er liggen ook een paar kleine plasjes, die nauwelijks de naam ‘ven’ 

verdienen. Ze zijn echter interessant omdat ze aardig met veenmossen zijn begroeid. Tot onze 

verrassing vinden we rond een van die vennen Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum) in 

behoorlijke populaties. Deze soort is in Noord-Brabant zeer zeldzaam. Tijdens het Atlasproject is 

het niet waargenomen en sindsdien is de enige waarneming van onze werkgroep gedaan op de 

Kampina (Haaksma, 2008). Op de huidige vindplaats groeit het samen met Wrattig veenmos  

Foto 2: Hoogveenveenmos 
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(S. papillosum) een soortencombinatie die veel voorkomt. Beide veenmossen staan als 

Kwetsbaar op de Rode Lijst. De achteruitgang komt door verdroging van geschikte biotopen 

(NDFF, 2020).  

Niet van dezelfde plaats, maar eveneens op dit voormalig heideterrein groeien ook Fraai-, 

Gewimperd-, Haak-, Water- en Geoord veenmos (S. fallax, S. fimbriatum, S. squarrosus, S. 

cuspidatum en S. denticulatum). Daartussen op een enkele plaats Rood viltmos (Aulacomnium 

palustre).  

• Rietven 
De oevers van het Rietven zijn door de ruige begroeiing moeilijk te bereiken. We wijken uit naar 

het pad dat er tussendoor, of eigenlijk over het ven loopt. We speuren het pad en de kantjes af 

en noteren daar algemene soorten, waaronder Gewoon maanmos (Cephalozia bicuspidata). Het 

ven zelf is ten tijde van ons bezoek (september 2018) voor een groot deel drooggevallen. Wat het 

meest opvalt zijn de grote matten met Gewoon bronmos (Fontinalis antipyretica), dat daar over 

vele tientallen m² op de drooggevallen bodem groeit. Gewoon bronmos is in Noord-Brabant 

vrijwel gebonden aan de kanalen en wordt daarbuiten nauwelijks waargenomen. In de rest van 

Nederland komt het in allerlei wateren voor, maar het mag niet te voedselarm zijn (NDFF, 2020). 

In vennen zou je het daarom niet verwachten. Het Rietven is echter een uitzondering, omdat het 

beekje de Reusel een aftakking heeft naar dit ven, waardoor er enigszins voedselrijk water naar 

toe stroomt. Dat is ook de reden dat veenmossen rondom het Rietven zo goed als afwezig zijn. Er 

groeit aan de rand wel een kleine populatie Gewimperd veenmos (Sphagnum fimbriatum). 

Foto 3: Gewoon bronmos;  
groeit in grote matten op drooggevallen bodem van het Rietven 
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• Brandven 

Een van de kleinere vennen, maar het herbergt wel een paar bijzondere mossoorten. Aan de 

westkant groeit op wegterend hout Broedkelkje (Gymnocolea inflata), een levermos dat in 

Nederland achteruit gaat en sinds 2012 als Kwetsbaar op de Rode Lijst staat. Het is vooral een 

soort van zure, voedselarme terreinen. Door verdroging en stikstofdepositie gaat de kwaliteit van 

de geschikte biotoop achteruit (Siebel e.a. 2013). Dat geldt ook voor Elzenmos (Pallavicinia lyellii) 

dat op vergelijkbare plaatsen kan voorkomen. Elzenmos is in Noord-Brabant echter altijd heel 

zeldzaam geweest; in de Atlas van Eindhoven staan slechts drie stippen. We vinden het op 

meerdere plaatsen langs de vennen. Dat is natuurlijk heel positief, maar sommige vondsten gaan 

over heel kleine populaties, wat ook op deze locatie het geval is.   

Verder zijn rondom dit ven vier verschillende soorten Buidelmossen genoteerd; behalve de twee 

algemene soorten Gaaf- en Moerasbuidelmos (Calypogeia muelleriana en C. fissa) staat er het 

vrij zeldzame Scheef 

buidelmos (C. 

arguta) in grote 

matten tegen de 

drooggevallen 

beschaduwde kant 

van het ven. Het 

meest zeldzame van 

de vier is Langbladig 

buidelmos (C. 

integristipula), 

waarvan de enige 

waarneming tijdens 

dit onderzoek hier 

op de oever van het 

Brandven is gedaan.   

 

 

• Diaconieven 
Dit ven ligt iets ten noorden van het Brandven en heeft ongeveer dezelfde afmetingen. Op de 

drooggevallen oever zien we veel Vensikkelmos (Warnstorfia fluitans). Hiertussen zien we ook 

een slaapmos met afgeronde bladtoppen waaraan we niet meteen een naam kunnen geven. Na 

microscopische determinatie blijkt het Puntsikkelmos (W. pseudostraminea) te zijn. Deze soort 

staat nog maar sinds kort op de standaardlijst en duikt af en toe eens op, vooral in Noord-

Brabant. Het groeit hier samen met het algemene Vensikkelmos (W. fluitans) Waarschijnlijk is de 

verspreiding van deze soort nog niet goed bekend.  

Evenals langs het Brandven ontdekken we ook hier Elzenmos. Het groeit tegen een 

drooggevallen kantje tussen de pollen Pijpenstrootje en in tegenstelling tot de waarneming bij 

het Brandven gaat het nu om een prachtige populatie.  

 

 

 

Foto 4: Scheef buidelmos;  
groeit tegen de beschaduwde kant van het Brandven 
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• Brouwkuip 
Dit is ook een van de kleinere vennen. De randen zijn drooggevallen, maar als we iets verder het 

ven ingaan, zakken we snel weg in een dik kussen met veenmossen. Het zijn echter de algemene 

soorten die we hier vinden. Wel worden we ook hier verrast door Elzenmos, dat in meerdere 

plukjes op half vergaan veenmosmateriaal tegen de oever groeit. Die oever zelf is verder vooral 

bedekt met een laagje dood plantenmateriaal, met name Pitrus. Normaal gesproken zou deze 

vindplaats waarschijnlijk onder water hebben gestaan. In de directe nabijheid, maar wel verder in 

het ven tussen de veenmossen, vinden we Sliertmos (Straminergon stramineum), een soort die 

sinds 2012 eveneens als Kwetsbaar op de Rode Lijst staat.  

• Kolkven en Lammervennen 
Het Kolkven is een groot ven waar enkele algemene veenmossen groeien, die ook onder mindere 

zure omstandigheden kunnen gedijen: Gewimperd- en Gewoon veenmos (Sphagnum fimbriatum 

en S. palustre). In de directe nabijheid liggen enkele kleine vennen, de Lammervennen, waar we 

wel enkele verrassende waarnemingen doen. Er staat overigens maar weinig water in de vennen 

en de oevers zijn nauwelijks met mossen begroeid, wel is een deel bedekt met Moerashertshooi. 

In een iets groter ven ligt een eilandje dat wij dankzij de lage waterstand kunnen bereiken. Net 

als de rest van de oevers is het vooral begroeid met Pijpenstrootje, maar daartussen groeit in 

kleine matjes het vrij zeldzame Broedkelkje (Gymnocolea inflata), hier mooi met perianthen. 

Daar tussen veel Glanzend maanmos 

(Cephalozia connivens), dat evenals 

Broedkelkje als Kwetsbaar op de 

Rode Lijst staat. Verder ontdekken 

we hier en daar mooie kropjes van 

Grof goudkorrelmos (Fossombronia 

foveolata) en nog een piepklein 

levermosje, dat we voor verdere 

determinatie meenemen. Dat blijkt 

uiteindelijk het voor Zuid-Nederland 

uiterst zeldzame Fijn draadmos 

(Cephaloziella elachista) te zijn.  

 

• Van Esschenven 
Zoals bij de meeste vennen zijn de drooggevallen oevers hier ook vooral met algemene 

veenmossen bedekt. Aan de zuidelijke oever is een opstaande rand van zo’n 30 cm, die over een 

grote lengte begroeid is met het vrij zeldzame Scheef buidelmos (Calypogeia arguta). Daartussen 

staan op meerdere plaatsen ook weer mooie plakkaatjes van Elzenmos (Pallavicinia lyellii). Op 

wegterend hout, dat langs de oever ligt, groeien andere Buidelmossen, te weten: Moeras- en 

Gaaf buidelmos (C. fissa en C. muelleriana) en hier en daar Gewoon moerasvorkje (Riccardia 

chamedryfolia). Voor die laatste soort is het een enigszins afwijkende standplaats; meestal wordt 

Gewoon moerasvorkje gevonden op min of meer verstoorde bodems, op plagplekken, 

paddenpoelen en dergelijke. Ook wel eens in moerasbossen maar doorgaans niet op dood hout.  

 

Foto 5: Fijn draadmos;  
basis van de perianth met getande omwindselblaadjes 
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• Voorste en Achterste Goorven 
Deze twee vennen liggen tegen elkaar aan en lopen eigenlijk in elkaar over. In totaal hebben we 

hier vijf verschillende soorten van de Rode Lijst genoteerd, waarvan er vier op de zuidelijke oever 

groeien en twee aan de noordzijde. Wij bekijken eerst de zuidzijde. Zoals bij de meeste vennen 

zijn ook hier de oevers gedeeltelijk drooggevallen. Tot onze verrassing zien we hier tussen de 

algemene veenmossen een mooie pol 

staan van zo’n 25 x 25 cm², die sterk 

afwijkt van de rest. We nemen een paar 

takjes mee en na microscopische 

determinatie blijkt het Glanzend 

veenmos (Sphagnum subnitens) te zijn. 

In de directie nabijheid staat tegen een 

greppelkantje tussen de lage begroeiing 

ook weer Elzenmos (Pallavicinia lyellii), 

maar het gaat om slechts enkele takjes. 

Een stukje verderop is de oever helemaal 

drooggevallen en - in tegenstelling tot de 

meeste bekeken venoevers  - is de 

Foto 6: Elzenmos; groeit langs meerdere vennen. 

Foto 7: Kroppluisjesmos op de drooggevallen, zandige 
oever van het Goorven 
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zandige bodem hier vrijwel kaal. Wel staan er mooie matjes met Kroppluisjesmos (Dicranella 

cerviculata), mét sporenkapsels, waardoor het voor ons niet moeilijk is om het te benoemen. 

Tussen het pluizige materiaal van dit mos zit ook nog een levermosje en dat blijkt Glanzend 

maanmos (Cephalozia connivens) te zijn. Het heeft mooie perianthen en probeert zich staande te 

houden tussen het Kroppluisjesmos, maar dreigt er uiteindelijk toch door overgroeid te worden. 

Zowel Kroppluisjesmos als Glanzend maanmos staan sinds 2012 als Kwetsbaar op de Rode Lijst.  

Verder valt Grof goudkorrelmos (Fossombronia foveolata) op, dat op meerdere plaatsen tegen 

de oeverrand staat. Op wegterend hout staat Gewoon draadmos (Cephaloziella divaricata) en 

tevens vinden we hier, als tweede waarneming voor het project, Puntsikkelmos (Warnstorfia 

pseudostraminea). 

De noordkant van het ven ziet er anders uit. Op de kaart staat hier een brede strook als heide 

ingetekend, dus waarschijnlijk is het een deel dat ook in nattere jaren droog valt. Tussen de 

Bosbessen en pollen Pijpenstrootje weer de algemene veenmossen, maar na controle thuis blijkt 

er ook Wrattig veenmos (Sphagnum papillosum) tussen te groeien, de vijfde soort van de Rode 

Lijst bij dit ven. Op de iets drogere plaatsen heeft Glanzend maanmos hier en daar een plaatsje 

veroverd.   

• Klein- en Groot Aderven 
Ook hier zijn de oevers met een dikke mossenlaag bedekt. We noteren vijf verschillende veen-

mossen, de algemene soorten die we steeds zien. Verder nog enkele levermossen: tegen een 

randje aan de zuidoostzijde groeit een kleine matje met Elzenmos. In de nabijheid zien we ook 

Gewoon moerasvorkje (Riccardia chamedryfolia). De Zeggenpollen zijn aardig begroeid met 

Moerasbuidelmos (Calypogeia fissa) met daartussen Gewoon maanmos (Cephalozia bicuspidata).  

• Staalbergven 
Van dit langgerekte 

ven is aan de noord-

kant een deel afge-

schermd omdat het 

als zwembad dienst 

doet en is voor ons 

niet bereikbaar. Wij 

bekijken dan ook 

vooral de zuidelijke 

oever. Er zijn enkele 

zandige stukken 

waar pioniers zich 

proberen te vesti-

gen, hoewel dat in 

de droge zomer van 

2019 wat moeilijk 

lijkt. We noteren wel 

Roestknolknikmos (Bryum microerythrocarpum), dat nog als vrij zeldzame soort op de 

standaardlijst staat, maar waarschijnlijk vrij algemeen is. Deze soort wordt nog maar sinds korte 

Foto 8: Glanzend maanmos 
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tijd als aparte soort onderscheiden en de verspreiding ervan is nog onvoldoende bekend. Daar-

naast zien we op meerdere plaatsen Goudkorrelmos (Fossombronia) zonder sporenkapsels, 

waardoor we er geen soortnaam aan kunnen geven.  

De oever is begroeid met vooral Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum) en verder heeft  

Moerashertshooi grote stroken bedekt. Tegen de Pijpenstrootjespollen groeien grote populaties 

Moeras- en Gaaf buidelmos (Calypogeia fissa en C. muelleriana), twee vrij algemene levermossen 

maar wel mooi om te zien dat ze zo weelderig groeien. Verder heeft Glanzend maanmos 

(Cephalozia connivens) zich op meerdere plaatsen op dood hout gevestigd. Het groeit er samen 

met Viertandmos (Tetraphis pellucida) en Gedrongen kantmos (Lophocolea heterophylla). 

• Wolfsputten 
De Wolfsputten is een klein ven dat iets ten noorden van het Staalbergven ligt, in hetzelfde km-

hok. Net als bij het Staalbergven zien we ook hier veel Glanzend maanmos, maar het groeit hier 

veel rijker, het vormt grote matten op het wegterende hout. Maar ook tegen de Pijpenstrootjes-

pollen heeft het zich gevestigd en soms ook op de bodem.  

Verder volop Buidelmossen, we noteren drie soorten: Scheef-, Moeras- en Gaaf buidelmos 

(Calypogeia arguta, C. fissa en C. muelleriana).  

Bij controle van het meegenomen materiaal blijken er ook enkele takjes Sliertmos (Straminergon 

stramineum) tussen dat materiaal te zitten. Een grote kans dat er wel meer staat, maar dat 

hebben we in het veld niet gezien. 

4.2 Heide 
In totaal noteren wij op de grotere en kleinere heidevelden 28 verschillende soorten; daarvan staan 

er vijf als Kwetsbaar op de Rode Lijst. Er liggen enkele heideterreinen van behoorlijke afmetingen, 

maar voor mossen blijken deze niet zo interessant te zijn. Er zijn echter ook enkele kleine heide-

restanten en die stemmen ons vrolijker. Hier vinden we enkele mooie soorten, waarbij een viertal 

dat we verder tijdens het hele project niet waarnemen. 

  

Foto 9: Gerimpeld gaffeltandmos;  
een soort van de Rode Lijst die op heide is waargenomen. 
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• Ten noorden van Kromven 
Een van die grotere terreinen ligt iets ten noorden van het Kromven. Eigenlijk kun je niet echt 

van heide spreken want het gras (Pijpenstrootje) heeft de overhand. Er lopen enkele greppels 

doorheen en onze hoop is daarop gevestigd. We struinen de kantjes af, heel erg rijk zijn ze niet 

begroeid, maar we vinden er wel drie levermossen die ook langs de vennen op meerdere 

plaatsen groeien. Gewoon draadmos (Cephaloziella divaricata) heeft zich op meerdere plaatsen 

in mooie matjes tegen de 

greppelwand weten te vesti-

gen. Het is een van onze klein-

ste levermossen en komt voor 

op voedselarme standplaatsen 

die niet te zuur zijn. Na goed 

zoeken vinden we ook een 

paar mooie populaties Broed-

kelkje (Gymnocolea inflata), 

een soort van de Rode Lijst 

(Kwetsbaar). Het derde lever-

mos dat hier op een enkele 

plaats groeit is Grof goud-

korrelmos (Fossombronia 

foveolata).  

• Ten noorden van Diaconieven 
Ten noorden van het Diaconieven ligt een klein perceel vochtige heide, hoewel het ‘vochtige’ na 

de droge zomer van 2018 niet helemaal opgaat. Dat het normaal vochtig is zien we onder meer 

aan de Dopheide die er veel staat. Op de drooggevallen stukken vinden we Violet trapmos 

(Lophozia capitata). Dit vrij zeldzame levermos wordt tegenwoordig vooral aangetroffen bij jonge 

natuurontwikkelingsprojecten; het heeft een voorkeur voor kale en vochtige zand-, leem- of 

veenbodems (NDFF, 2020). Deze drooggevallen heide is de enige locatie waar we Violet trapmos 

tijdens dit onderzoeksproject aantreffen. Het groeit er samen met twee andere levermossen, te 

weten: Gewoon en Grof draadmos (Cephaloziella divaricata en C. hampeana). Gewoon draadmos 

is hierboven al genoemd, Grof draadmos is net zo klein, maar heeft - in tegenstelling tot Gewoon 

draadmos - doorgaans wél perianthen, waardoor het wat forser oogt. Het behoort ook tot de 

zeldzame soorten in ons land.  

• De Kampen 
Als we km-hok 144/396 vrijwel afgerond hebben zien we op de topografische kaart dat er in het 

zuidoostelijke deel nabij ‘de Kampen’ een piepklein stukje heide ingetekend is. We hoeven er 

niet ver voor om te lopen en besluiten voor alle zekerheid even te gaan kijken. Dat loont de 

moeite, want daardoor sluiten we het km-hok af met zes extra soorten waarvan twee soorten 

van de Rode Lijst, te weten Gerimpeld gaffeltandmos (Dicranum polysetum) en Broedkelkje 

(Gymnocolea inflata). Broedkelkje is ook rondom de vennen (zie hierboven) op veel plaatsen 

aanwezig, maar voor Gerimpeld gaffeltandmos zal bij het afsluiten van het project dit de enige 

vindplaats blijken te zijn. Overigens is ‘heide’ een groot woord voor dit terreintje want er valt   

Foto 10: Broedkelkje;  
een levermos dat op meerdere plaatsen op heide is waargenomen 
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helemaal geen hei te bespeuren, 

wel grote pollen Pijpenstrootje en 

enkele verruigde greppels. 

Behalve de twee genoemde 

soorten noteren we ook Gewoon 

maanmos (Cephalozia 

bicuspidata), Roodviltmos 

(Aulacomnium palustre), Gaaf- en 

Gewoon kantmos (Lophocolea 

semiteres en L. bidentata), 

allemaal min of meer algemene 

soorten, die we verder in het 

betreffende km-hok niet vinden.  

• Langs de Rosep 
Een km-hok noordelijker ligt langs de Rosep nog een stukje voormalige heide, waar vooral 

grassen groeien en verder staan er enkele Berken en een paar Gagelstruiken. Zelfs na de twee 

droge zomers is het er nog behoorlijk vochtig. Al snel stijgt de spanning omdat een levermos niet 

meteen op naam gebracht kan worden. Het blijkt Gewoon trapmos (Lophozia ventricosa) te zijn, 

een levermos dat tijdens de Atlasperiode niet zeldzaam was. Sindsdien zijn we het slechts 

sporadisch tegengekomen; voor het laatst in 2013 in de Reuselse Moeren. Begrijpelijk dat het als 

Kwetsbaar op de Rode Lijst is terechtgekomen. Het is de enige waarneming van het project, maar 

het groeit hier wel weelderig in meerdere matjes. Door de gemmen aan de bladtoppen kan het 

zich gemakkelijk verspreiden. Ook zijn er enkele mooie bulten met veenmossen; we zien 

Gewimperd-, Wrattig en Violet veenmos (Sphagnum fimbriatum, S. papillosum en S. russowii). 

Vooral die laatste soort is heel bijzonder, hoewel het geen soort van de Rode Lijst is. Violet 

veenmos is altijd al 

zeldzaam geweest, 

zeker in onze 

omgeving. Er waren 

slechts twee waar-

nemingen tijdens de 

Atlasperiode, beide in 

de omgeving van 

Valkenswaard en de 

laatste dateert uit 

1988. De huidige 

vondst is de eerste 

van de Eindhovense 

werkgroep sinds die 

datum.  

  

Foto 11: Rood viltmos 

Foto 12:  Violet veenmos;  
een zeer zeldzame soort in het zuiden van Nederland. 



De mossen rond de Oisterwijkse vennen    17 

 
 

 

• Het Broek 
De laatste locatie die we onder de biotoop ‘heide’ laten vallen is in het meest noordelijke km-hok 

van het onderzoeksgebied. Daar ligt onder meer een geplagd terrein, wat je nog niet echt een 

heideterrein kunt noemen, maar het is voedselarm en vochtig en er komt veel Zonnedauw op en 

ook mooie populaties Beenbreek. Hoewel we goed zoeken vinden we weinig mossen. Wel enkele 

matjes met kapselend Kroppluisjesmos (Dicranella cerviculata) op de verder kale bodem. 

Kroppluisjesmos is hierboven bij de vennen ook reeds genoemd, daar groeit het op een zandige 

oever langs het Goorven. Op een vochtig stukje zien we een kleine populatie van Wrattig 

veenmos (Sphagnum papillosum).  

 

4.3 Hooiland 
Behalve een geplagd terrein dat hierboven bij ‘Heide’ is beschreven, liggen er in het Broek ook enkele 

natte hooilanden tussen de bosjes. Er groeien onder meer veenmossen; we noteren er de algemene 

soorten Gewimperd-, Geoord- en Fraai veenmos (Sphagnum fimbriatum, S. denticulatum en S. 

fallax). Daartussen prachtige kussens met Roodviltmos (Aulacomnium palustre) en ook Hartbladig 

puntmos (Calliergon cordifolium) groeit er overvloedig. Tot onze verrassing staat er op meerdere 

plaatsen Sliertmos (Straminergon stramineum), een soort van de Rode Lijst, die ook rond de vennen 

op meerdere plaatsen 

groeit. Een andere Rode 

Lijst-soort die we hier 

vinden en verder tijdens 

het hele project niet zien, 

is Geveerd sikkelmos 

(Warnstorfia exannulata). 

De verwante soort 

Vensikkelmos (W. fluitans) 

staat er ook en in grotere 

hoeveelheden. We menen 

in het veld reeds duidelijk 

het onderscheid tussen 

beide soorten te zien, wat 

thuis na microscopische 

controle wordt bevestigd.  

  
4.4 Moerasbossen 
Zowel langs het beekje de Reusel in het westen van het onderzoeksgebied, als langs de Rosep in het 

oostelijk deel en de Essche Stroom in het noorden liggen enkele kleine beekbegeleidende 

moerasbossen met vooral Wilgen en Elzen. Ook rondom de vennen zijn af en toe wel broekbossen, 

die er op het eerste oog wel fraai uit zien. Wanneer we dichterbij komen moeten we constateren dat 

de stammen weliswaar mooi begroeid zijn, maar dat het doorgaans om algemene soorten gaat. De 

Foto 13: Sliertmos;  laat zich uitbundig zien in het vochtige hooiland 
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bossen langs de beken geven een iets anders beeld. Daarom zal in dit hoofdstuk vooral de aandacht 

gelegd worden op de bosjes langs de Reusel en de Rosep. 

• Langs de Reusel 
Deze beek is voor een deel rechtgetrokken, maar op sommige plaatsen slingert hij nog door het 

landschap. Bij de Waterhoefstraat ligt een klein elzenbroek met ondergroei van Wilgen. Het is 

erg nat en alleen de randen zijn voor ons bereikbaar. Op de bodem heeft Stomp boogsterrenmos 

(Plagiomnium ellipticum) zich op meerdere plaatsen gevestigd in mooie grote matten. Dit mos 

behoort tot de vrij zeldzame soorten en we vinden het behalve langs de Reusel ook langs de 

andere twee beken, op drie verschillende locaties dus. Verder weinig bodemmossen. Het dode 

hout op de bodem is wel prachtig begroeid met grote plakkaten Gewoon viltsterrenmos 

(Rhizomnium punctatum). De stammen zijn mooi begroeid met epifyten. De algemene soorten 

staan er allemaal, waaronder het levermossentrio Gewoon schijfjesmos (Radula complanata), 

Helmroestmos (Frullania dilatata) en Bleek boomvorkje (Metzgeria furcata). Ook Broedkroesmos 

(Ulota phyllantha) kunnen we aan 

de lijst toevoegen.  

In de nabijheid van het Rietven 

liggen enkele stammen op de 

grond, waarop we tot onze 

vreugde Geplooid sikkelmos 

(Sanionia uncinata) zien. Hoewel 

dit mos niet onder de zeer zeld-

zame soorten valt, vinden wij het 

slechts zelden, terwijl wij menen 

toch regelmatig in geschikte 

biotopen te komen. Bovendien is 

Geplooid sikkelmos een soort die 

in het veld niet echt moeilijk is te 

herkennen. De Wilgen die hier 

staan zijn prachtig begroeid en 

daarbij vallen vooral de tientallen stammen op die lichtgroen tot geel zijn gekleurd met Blauw 

boomvorkje (Metzgeria fruticulosa). Dat blauw is overigens een verwarrende naam voor dit 

geelgroene mos, omdat het blauwe pas verschijnt als de planten droog zijn. Blauw boomvorkje 

beperkt zich hier niet tot de Wilgen, het heeft zich ook op Vlieren gevestigd. Verder de algemene 

soorten die we eerder ook al gezien hebben, waaronder Vliermos (Cryphaea heteromalla) en 

vooral veel Haarmutsen.  

• Langs de Rosep 
De moerasbossen langs de Rosep geven een zelfde soort beeld als langs de Reusel. Hier 

ontdekken we op een wilgenstam echter ook het zeldzame Dwergwratjesmos (Cololejeunea 

minutissima), een prachtig maar heel klein levermos. We zien slechts een minimaal plakkaatje 

van enkele centimeters, maar misschien groeit er wel meer. Deze soort vormt namelijk gemmen 

waardoor het zich gemakkelijk kan verspreiden. Door zijn kleine formaat is Dwergwratjesmos een 

soort die lastig te vinden is en de regen van afgelopen nacht heeft dit nog eens extra moeilijk 

Foto 14: Geplooid sikkelmos;  
waargenomen op een liggende stam nabij het Rietven 
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gemaakt. Het is de enige waarneming van het hele onderzoeksproject. Op een enkele plaats 

vinden we Uiterwaardmos (Leskea polycarpa).  

De Rosep stroomt een klein stukje door km-hok 144/397. Een verrassende waarneming in een 

broekbosje daar is Groot vedermos (Fissidens adianthoides), dat in een mooie populatie op 

wegterend hout groeit. Voor het lopende project is het de enige waarneming van deze Rode 

Lijstsoort. Noordelijker ligt, iets verder van de beek af, een vochtig bos met vooral veel Berken 

met op de natste stukken Wilgen. Door de droge zomers is het wel verdroogd en kunnen we op 

veel plaatsen goed lopen. Hier en daar groeit Gagel en daartussen vinden we Broedkelkje 

(Gymnocolea inflata) en zowel Gewoon- als Grof draadmos (Cephaloziella divaricata en C. 

hampeana). Verder opvallend veel veenmossen; in totaal vinden we acht verschillende soorten, 

waaronder het zeldzame Violet veenmos (Sphagnum russowii), dat we in hetzelfde km-hok 300 

meter verderop op een voormalige heide ook noteren, en Glanzend veenmos (S. subnitens). Die 

laatste soort is minder zeldzaam dan Violet veenmos, maar staat wel als Kwetsbaar op de Rode 

Lijst. Ook groeit hier Gewoon trapmos (Lophozia ventricosa), een levermos dat we in hetzelfde 

km-hok 300 meter zuidelijker ook vinden op een wegterende stam. Aan de rand van het struweel 

groeit op een dode liggende stam Grof etagemos (Loeskeobryum brevirostre); het is een dikke 

stam die over een lengte van zo’n 60 cm aaneengesloten met deze zeldzame en bijzonder fraaie 

soort is begroeid. In de directe nabijheid vinden ook een mooie populatie van Riempjesmos 

(Rhytidiadelphus loreus).  

4.5 Overige loofbossen  

Foto 15: Pluimstaartmos; een opvallende soort, die zowel in  naald- als loofbossen waargenomen 
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Anders dan in de broekbossen zijn in de drogere bossen de bodemmossen meestal wel goed 

vertegenwoordigd, hoewel in sommige percelen het vele blad of te ruige begroeiing de mossengroei 

wel tegen kan werken. Er zijn echter veel bossen die prachtige mostapijten tentoonspreiden. Vaak 

gaat het dan om algemene soorten die een mooie bedekking in diverse kleuren groen laten zien: 

Groot laddermos (Pseudoscleropodium purum), Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum), Fijn 

laddermos (Kindbergia praelonga) en Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) zijn 

slaapmossen die bijna nooit ontbreken. Daartussen staat dan dikwijls nog Fraai haarmos (Polytrichum 

formosum), een topkapselmos. Gewoon Thujamos (Thuidium tamariscinum) en Gewoon 

gaffeltandmos (Dicranum scoparium) zijn niet overal vertegenwoordigd, maar het zijn wel soorten 

die meteen opvallen door hun net iets fellere kleur groen en afwijkende vormen, zeker wanneer het 

voldoende vochtig weer is. Een favoriete groeiplaats van Gewoon gaffeltandmos is wegterend hout, 

het kan soms liggende stammen over grote lengtes bedekken.  

Ook de bomen zijn soms mooi begroeid. Bij de Oude Hondsberg is een perceel met onder meer Essen 

en Populieren en dat zijn goede draagbomen voor epifyten. Vooral de Essen zijn daar mooi begroeid 

met onder meer Uiterwaardmos (Leskea polycarpa), diverse soorten haarmutsen waaronder Slanke- 

en Bonte haarmuts (Orthotrichum tenellum en O. stramineum), en Kwastjesmos (Platygyrium 

repens). Ten westen van het Kolkven is een vrij open bos met onder meer volwassen Zomereiken. De 

horizontale takken daarvan kunnen we mooi op ooghoogte bekijken. Deze zijn verrassend mooi 

begroeid met Haarmutsen en Kroesmossen, maar we zien er ook Kwastjesmos en Boommos (Pylaisia 

polyantha). Boommos is de eerste vondst van het project en blijkt bij afsluiting ook de laatste te zijn.  

Speciale vermelding verdient een klein bosje aan de rand van de bebouwing nabij de Heisteeg. Er ligt 

een omgezaagde Zomereik en op een tak daarvan vinden we Stekeltjesmos (Pterigynandrum 

filiforme). Het groeit er over ongeveer 10 cm² tussen Haarmutsen en Kroesmossen. Stekeltjesmos 

Foto 16: Staafjesiepenmos; een klein bladmos dat hele boomstammen kan bedekken 



De mossen rond de Oisterwijkse vennen    21 

 
 

behoort nog steeds tot de zeer zeldzame soorten in Nederland, maar het aantal waarnemingen 

neemt de laatste jaren wel toe, vooral in onze omgeving; de helft van de 30 stippen in de 

verspreidingsatlas zijn van Zuidoost-Brabant. In een naburig bosje, waar behalve Zomereiken ook 

veel Vlieren staan, kunnen we als bijzondere soorten nog Boomsterretje (Syntrichia laevipila) met 

sporenkapsels noteren en verder twee soorten Iepenmos, te weten: Staafjes- en Echt iepenmos 

(Zygodon conoideus en Z. viridissimus var. viridissimus). Die laatste twee staan weliswaar beide te 

boek als vrij algemeen en dat geldt voor onze contreien zeker voor Staafjesiepenmos, maar Echt 

iepenmos vinden we slechts zelden. Tot onze verbazing vinden we op Vlier ook Muurdubbeltandmos 

(Didymodon vinealis). Zoals de Nederlandse naam al aangeeft is het vooral een soort van stenige 

plaatsen, maar kennelijk hoort het inmiddels ook bij de ‘steensoorten’ die zich op bomen thuis 

voelen. Voor ons is het bijzonder omdat we het voor de eerste keer als epifyt aantreffen. 

4.6 Naaldbossen en gemengd loof/naaldbos 
Naaldbossen zijn vooral belangrijk voor bodemmossen; met name Douglas- en Lariksbossen geven 

vaak een prachtige mosbegroeiing te zien. Naast de algemene soorten die hierboven bij de loof-

bossen reeds zijn ge-

noemd, maak je in naald-

bossen meer kans om 

bovendien soorten te 

vinden die minder 

algemeen of zeldzaam 

zijn. Riempjesmos 

(Rhytidiadelphus loreus) 

bijvoorbeeld is zo’n soort 

die vooral onder naald-

hout groeit. We vinden 

het op meerdere 

plaatsen, soms in mooie 

grote matten. Een naaste 

verwant van Riempjes-

mos is Pluimstaartmos 

(Rhytidiadelphus 

triquetrus), een fraaie 

soort, die meteen de 

aandacht trekt door zijn forse verschijning; met de afstaande blaadjes en vaak gekromde toppen 

geeft het een beetje een woest uiterlijk. Riempjesmos en Pluimstaartmos kunnen op dezelfde plaats 

opduiken, hoewel we Riempjesmos doorgaans in naaldbossen aantreffen en Pluimstaartmos ook 

regelmatig in loofbos en gemengd bos groeit. De derde soort van dit geslacht, Gewoon haakmos  

(R. squarrosus), komt ook in bossen voor, maar dit mos is niet zo kieskeurig en kan in allerlei 

biotopen opduiken; het komt in elk km-hok voor. Glanzend etagemos (Hylocomium splendens) 

behoort landelijk wel tot de vrij algemene soorten, maar is in onze omgeving toch redelijk zeldzaam. 

In de Atlas van de Mosflora van Eindhoven (Van Melick, 2008) staan 37 stippen (dus 3,7% van de 

onderzochte hokken). Sindsdien vinden we het bij de meeste projecten wel een of meerdere keren, 

maar de populaties zijn nooit erg uitbundig en we zijn altijd verheugd het te vinden. Hier vinden we 

Foto 17: Riempjesmos: wordt vooral in naaldbossen waargenomen 
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het in totaal vier keer: tweemaal in loofbos en tweemaal onder naaldbomen.  

Veel bossen in het gebied zijn gemengde bossen met zowel naaldbomen, meestal dennen, met 

daartussen loofbomen. Bronsmos (Pleurozium schreberi) zien we soms ook wel in loofbossen, maar 

die soort komt meer in naaldbossen of in gemengde bossen voor. Datzelfde geldt voor gewoon 

Thujamos (Thuidium tamariscinum), Gerimpeld platmos (Plagiothecium undulatum) en Geplooid 

snavelmos (Eurynchium striatum).  

4.7 Mossen op dood hout 

Dode takken of stammen op de bodem of de zaagvlakken van omgezaagde bomen zijn vaak vrij snel 

met mossen bedekt. Algemene soorten als Gewoon knopjesmos (Aulacomnium androgynum), 

Viertandmos (Tetraphis pellucida) en Geelsteeltje (Orthodontium lineare) zijn wel steeds in meer of 

mindere mate aanwezig. Een levermos dat je er ook bijna altijd vindt is Gedrongen kantmos 

(Lophocolea heterophylla). Dit mos  kan hele stammen bedekken, maar het kan ook op andere 

plaatsen verschijnen, bijvoorbeeld op boomvoeten. Dat geldt niet voor Krulbladmos (Nowellia 

curvifolia), eveneens een levermos, dat uitsluitend op dood hout groeit en bij voorkeur op dat van 

naaldbomen. Dit mos is met een flinke opmars bezig, het profiteert ervan dat er steeds meer dood 

hout op de bodem blijft liggen. In de Atlas van Eindhoven staat slechts één stip, terwijl wij het nu in 

vier verschillende km-hokken hebben genoteerd, soms op meerdere plaatsen en in mooie grote 

populaties. Diezelfde trend zien we landelijk: waarnemingen in vier atlasblokken vóór 1990 en 104 in 

Foto 18: Geelsteeltje, 
een algemene soort op wegterend hout; vaak volop met sporenkapsels, zoals op deze foto. 
Foto 18: Geelsteeltje;  
een algemene soort op wegterend hout; vaak volop met sporenkapsels zoals op deze foto. 
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2020, waarbij de meeste waarnemingen van de Veluwe zijn. Het blijft overigens nog steeds een 

zeldzame soort en heel wat liggende (bij voorkeur kale) stammen worden tevergeefs afgespeurd 

voordat er weer zo’n juichkreet komt.  

Neptunusmos (Lepidozia reptans), ook een levermos, staat weliswaar te boek als een vrij algemene 

soort, maar het aantal waarnemingen is bij dit onderzoek niet groter dan die van Krulbladmos. 

Daarbij valt op dat de vondsten van beide soorten van dezelfde locaties zijn, wat natuurlijk niet zo 

vreemd is, want ze kunnen op vergelijkbare plaatsen voorkomen. Wij vinden Neptunusmos hier 

weliswaar uitsluitend 

op dood hout, maar dit 

mos is niet zo kies-

keurig en kan onder 

meer ook op strooisel, 

greppelwanden of 

boomvoeten opduiken.  

Een soort die wel uit-

sluitend op dood hout 

wordt aangetroffen is 

Geklauwd pronkmos 

(Herzogiella seligeri), 

een bladmos dat heel 

vaak sporenkapsels 

draagt en daaraan goed 

te herkennen is. Het 

groeit bij voorkeur op 

naaldhout, maar we 

vinden het soms ook op 

loofhout. Het is geen opvallend mos, maar onze ervaring is dat goed zoeken op geschikte locaties 

vrijwel altijd succesvol is. 

4.8 Beken 
Er liggen twee beken in het gebied. In het westen stroomt de Reusel, waarvan de naam 

stroomafwaarts wijzigt in Achterste Stroom en uiteindelijk met de Voorste stroom in het meest 

noordelijke hok verder loopt onder de naam Essche stroom.  

De Rosep loopt in het zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied door drie verschillende km-

hokken, deels gekanaliseerd en deels kronkelend.  

• Reusel en Essche stroom 
Op het moment dat wij de oevers van de beek bekijken zijn die op de meeste plaatsen ruig 

begroeid, wat voor mossen niet zo gunstig is. Bovendien lukt het niet overal om dicht genoeg bij 

de beek te komen om de oevers goed te kunnen onderzoeken. Dat neemt niet weg dat we 

algemene soorten wel kunnen noteren: Kleisnavelmos (Oxyrrhynchium hians), Groot Rimpelmos 

(Atrichum undulatum), Gewoon haarmos (Polytrichum commune var. commune), Gewoon 

dikkopmos (Brachythecium rutabulum) en Gewoon plakkaatmos (Pellia epiphylla) duiken hier en 

daar op. Op een enkele plaats heeft op een of andere manier een verstoring plaatsgevonden en 

Foto 19: Geklauwd pronkmos met jonge sporenkapsels;  
heeft een voorkeur voor hout van dode naaldbomen 
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daar zien we pioniers die op de lemige kale bodem een groene waas vormen. Daar groeien 

soorten als Bleek- en Roodknolpeermos (Pohlia wahlenbergii en P. lescuriana), Leemgreppelmos 

(Dicranella rufescens) en Beekstaartjesmos (Philonotis fontana var. fontana). Met uitzondering 

van Beekstaartjesmos zijn dat min of meer zeldzame soorten.  

• Rosep 
De Rosep is een smalle beek met 

op veel plaatsen steile wanden. In 

het onderzoeksgebied loopt het 

voor een groot deel door het bos, 

maar kleine stukjes lopen door 

open gebied, onder meer waar het 

de Oirschotsebaan kruist. Daar zijn 

we op het juiste moment; er is 

niet zo lang geleden geschoond en 

de steile oever laat hier een daar 

kale kantjes zien, waar pioniers 

meteen gebruik van maken. Het is 

vooral klein spul waar we in het 

veld niet altijd uitkomen, maar 

een aantal soorten kunnen we ter 

plekke opschrijven, te weten: 

Hakig smaltandmos (Ditrichum cylindricum), Gewoon knikkertjesmos (Physcomitrium pyriforme), 

Vals kortsteeltje (Pseudephemerum nitidum), Slankmos (Leptobryum pyriforme), Parapluutjesmos 

(Marchantia polymorpha) en Gewoon krulmos (Funaria hygrometrica) . Er zit ook een piepkleine 

soort bij met een zittend kapseltje dat bij microscopische determinatie Speldenknopmos 

(Micromitrium tenerum) blijkt te zijn. Maar de 

meegenomen monsters blijken onder de microscoop 

nog meer verrassingen op te leveren, waarbij de 

meest spectaculaire waarneming van het hele 

project, te weten: Knotsknikmos (Bryum 

demaretianum). Het ziet er aanvankelijk niet 

bijzonder uit, maar als de tubers aan de rhizoiden 

tevoorschijn komen, blijken dat kleine en onregel-

matig gevormde bolletjes te zijn op vertakte 

rhizoiden. Al snel is duidelijk dat we hier te maken 

hebben met de soort die pas in 1992 voor het eerst 

beschreven is (de Beer, 2018) en in Nederland slechts 

eenmaal eerder is gevonden (Zielman, 2017). Nadat 

Rienk-Jan Bijlsma de foto’s van Dick Haaksma 

bekeken heeft, gaat hij de vindplaats bekijken en bestudeert het bodemprofiel, wat de volgende 

beschrijving oplevert:  

- 0-40 cm enigszins omgewerkt, sterk humeus, zwaklemig;  

- 40-70 sterk humeus en sterk lemig;  

Foto 20: Knotsknikmos; 2e waarneming in Nederland 

Foto 21: tubers van Knotsknikmos; 
onregelmatig van vorm en aan vertakte 
rhizoiden groeiend 
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- 70-90 overgang naar >90 fijnzandig, humusarm en waterverzadigd.  

Volgens de bodemkaart leemarme, zwarte enkeerdgrond (zEZ21) maar de zone langs de beek is 

nooit structureel als landbouwgrond gebruikt, dus beter als gooreerdgrond (pZn21) wat volgens 

de bodemkaart inderdaad zo voorkomt in het aangrenzende kaartvlak. De zonering van 

horizonten is wel relevant voor de mosflora. De Bryum c.s. staat in de oeverzone op de sterk 

lemige horizont. 

Rienk-Jan Bijlsma maakt ter plekke ook een opname van 50 x 25 cm en daar komen behalve 

bovengenoemde soorten ook Oranjeknolknikmos (Bryum tenuisetum), Roodknolpeermos (Pohlia 

lescuriana) en Zandhaarmos (Polytrichum juniperinum) in voor.  

Met uitzondering van de zeldzame soorten Knotsknikmos en Speldenknopmos, komen 

genoemde soorten verderop langs de beek ook voor. Bovendien groeit er op meerdere plaatsen 

Flesjesmos (Blasia pusilla), Klei-, Gewoon- en Korreltjespeermos (Pohlia melanodon, P. annotina 

en P. camptotrachela) en op een enkele plaats Leemgreppelmos (Dicranella rufescens).  

In het deel waar de Rosep door het bos stroomt, ziet de mosbegroeiing er iets anders uit; tegen 

de beschaduwde wand daar vallen de matjes met Scheef buidelmos (Calypogeia arguta) op, 

afgewisseld met Gaaf buidelmos (C. muelleriana) en Gewoon plakkaatmos (Pellia epiphylla). 

Daartussen op een enkele plaats Grof draadmos (Cephaloziella hampeana), een van onze kleinste 

levermossen, dat tot de zeldzame soorten behoort. Doorgaans vinden we dit mos op strooisel op 

heideterreinen, maar het heeft hier dus een plaatsje tegen de beekwand veroverd. 

4.9 Greppels en sloten 
Greppels en (afwaterings)sloten hebben steeds onze aandacht. Niet dat ze altijd interessant zijn voor 

mossen, maar dikwijls voegen ze wel soorten aan de lijst toe. Sloten die ruig begroeid zijn bieden 

weinig mogelijkheden aan mossen, maar als ze onlangs zijn geschoond levert dat vaak wel wat kale 

plekken op tegen de wand. 

Zeker wanneer er ook nog 

wat leem in de bodem zit, 

kan dat leuke waarne-

mingen opleveren. Vooral 

Peermossen (Pohlia’s) 

vinden we regelmatig tegen 

greppelwanden, meestal 

zijn het algemene soorten 

die hierboven bij de beken 

ook reeds genoemd zijn. In 

een greppel langs de 

Waterhoefstraat staat 

echter een andere soort, te 

weten: Draadjespeermos  

(P. flexuosa). Dit mos staat 

als zeldzaam op de 

Standaardlijst en het is de 

enige waarneming van dit  

Foto 19; Draadjespeermos; 
komt voor op plaatsen waar de bodem met sintels is vervuild. 
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project. Bij Draadjespeermos hoort een uitleg, want het is een mos dat algemeen voorkomt in 

Zuidoost-Brabant, maar verder zijn er in heel Nederland nauwelijks opgaven van. De reden daarvan is 

dat het groeit op plaatsen waar vroeger de sintels (afval) van de Budelse zinkfabriek werden gebruikt 

voor verharding van paden. Vanwege de zware metalen in die sintels kunnen slechts weinig planten 

of mossen daar groeien. Draadjespeermos is daarop een uitzondering, waardoor het van de geringe 

concurrentie kan profiteren en zo’n greppelwand soms over vele meters kan bedekken. Dat laatste is 

hier echter niet het geval, het groeit er in kleine hoeveelheden. Peter van Ruth, een van de werk-

groepleden weet zich echter te herinneren dat hij in 2009 deze soort op dezelfde plaats heeft 

gevonden en toen groeide het er massaal over meerdere meters. Dus het ziet er naar uit dat de 

verontreiniging inmiddels minder is geworden. Overigens zijn de meeste sintelpaden inmiddels 

afgegraven, waardoor het aantal waarnemingen van Draadjespeermos sterk daalt. 

Korreltjespeermos (Pohlia camptotrachela) groeit ook vaak tegen greppelwanden. Bij het Broek in 

het noorden van het onderzoeksgebied vinden we het in grote hoeveelheden tegen een 

drooggevallen, lemige greppelwand. Het is op de grens van de bebouwing en de hooilanden. Het is 

een gunstige plaats voor pioniers: we bewonderen daar onder meer de levermossen Echt vetmos 

(Aneura pinguis), Gewoon moerasvorkje (Riccardia chamedryfolia) en ook (als enige waarneming van 

het project) Hol moeras-

vorkje (R. Incurvata). Ook 

bladmossen als Gewoon 

Knikkertjesmos (Physco-

mitrium pyriforme), 

Slankmos (Leptobryum 

pyriforme) en Vals kort-

steeltje (Pseudepheme-

rum nitidum) staan er 

volop.  

 

Hauwmossen 

Op een van de laatste 

excursies belanden we 

langs de Rosepdreef in 

een sloot tussen wei-

landen waar we verrast 

worden door een grote aaneengesloten populatie van 

hauwmos (Anthoceros). In het veld zien we dat het om een 

hauwmos gaat, maar de microscopische determinatie moet 

uiteindelijk uitwijzen welke soort en dat blijkt Zwart hauwmos 

(A. punctatus) te zijn. Het staat er overvloedig, niet alleen 

tegen de greppelwand, maar ook in het geplagde deel van het 

aangrenzende weiland en tegen de opstaande randen daar. 

Het groeit er onder meer in gezelschap Flesjesmos (Blasia 

pusilla) en Geel hauwmos (Phaeoceros carolinianus). Laatst-

genoemde soort heeft als enige van de Nederlandse hauw-

Foto23: Zwart hauwmos groeit overvloedig in een greppel 

Foto 24: antheridien (mannetjes) van 
Zwart hauwmos 
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mossen gele sporen en omdat het reeds volgroeide hauwen heeft, kunnen we reeds in het veld met 

zekerheid Geel hauwmos te noteren. 

 

Bosgreppels  
Een soort die vrijwel beperkt is tot bosgreppels is Nerflevermos (Diplophyllum albicans). In 2012 is dit 

mos op de Rode Lijst terechtgekomen als soort van oud arm bos (Siebel e.a., 2013). Het heeft een 

voorkeur voor beschaduwde, steile wanden. De drie vindplaatsen voldoen ook aan die voorwaarden 

en het gaat bij alle drie de locaties gelukkig nog steeds over mooie grote populaties.  

Ten westen van de Moergestelseweg loopt door het bos de Braakloop, een sloot die in het Rietven 

uitkomt en aan de andere kant weer verder stroomt. Het is een diepe sloot met rechte wanden, die 

er ook uitziet als een geschikte plaats voor Nerflevermos, maar we zoeken er tevergeefs naar. Er 

groeit vooral veel Gekroesd plakkaatmos (Pellia endiviifolia), Gaaf- en Moerasbuidelmos (Calypogeia 

muelleriana en C. fissa). Onder aan de greppel tegen de verder kale wand ook mooie matjes met 

Roodknolpeermos (Pohlia lescuriana), soms in gezelschap van Lichtrandmos (Jungermannia 

gracillima). Hoewel Lichtrandmos bij de vrij algemene soorten hoort, vinden we die verder tijdens 

het hele onderzoek niet meer. Dit in tegenstelling tot Roodknolpeermos, die als zeldzaam te boek 

staat en door ons in vijf verschillende km-hokken is waargenomen, vaak in mooie populaties.  

4.10 Ruderale plaatsen en stenige substraten 
Elk km-hok proberen we steeds zo volledig mogelijk te onderzoeken; dat betekent dat we alle 

biotopen die voor mossen mogelijk interessant zijn, willen bekijken. Paden met bermen, opritten of 

muurtjes bij woningen, parkeerplaatsen, stoepranden enzovoorts, hebben ook onze aandacht. We 

beperken ons dus niet tot de natuurgebieden. Veelal gaat het om soorten die in vrijwel elk km-hok te 

vinden zijn, zoals de algemene Knikmossen (Bryums), Smaragdsteeltjes (Barbula’s) en 

Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha), maar soms zitten er echte verrassingen bij. 

 

Rond Boshuis Venkraai 

Uiteraard moet de locatie wel 

toegankelijk zijn. Soms vragen we 

toestemming, zoals rond Boshuis 

Venkraai. Dit café ligt in een km-

hok waar verder nauwelijks be-

bouwing is en de waardin heeft 

geen bezwaar als we even rond-

speuren. Dat voegt in ieder geval 

drie dubbeltandmossen (Didy-

modons) toe aan de lijst, te weten: 

Broed-, Breed- en Muurdubbel-

tandmos (D. rigidulus, D. luridus en 

D. vinealis). In de kleine tuin staat 

Halvemaantjesmos (Lunularia 

cruciata) en op een betonnen put 

groeit een mooie populatie van Muursnavelmos (Rhynchostegium murale). 

 

Foto 20: Muursnavelmos; een soort van stenige substraten 
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Halfverhard voetpad 

Nabij het bezoekerscentrum belanden we op een voetpad dat verhard is met kalksteen; het ligt in 

het bos en er is veel schaduw. Uit ervaring weten we dat op dit soort paden voor onze omgeving 

bijzondere soorten kunnen groeien. We zien een mos met gebogen blaadjes, dat we niet meteen op 

naam kunnen brengen. We vinden dat het op Gewoon spatwatermos lijkt (Hygrohypnum luridum), 

maar het materiaal is nogal klein en het is op een voor ons afwijkende standplaats. Onder de 

microscoop blijkt het echter wel te kloppen. Het groeit er in een redelijke hoeveelheid en wordt 

vergezeld door Muurdubbeltandmos (Didymodon vinealis) en verder door twee bijzondere soorten, 

te weten: Slank snavelmos (Rhynchostegiella tenella) en Klein gezoomd vedermos (Fissidens 

viridulus). Vooral het vedermos is voor deze regio een ongewone verschijning, omdat het een soort is 

van Zuid-Limburg. Het profiteert hier duidelijk van de opgebrachte kalksteen, wat ook voor Slank 

snavelmos geldt. 

 

Rondom villa’s bij Hooge Braaken 

Ten zuiden van de Oude Hondsberg staan enkele villa’s. De tuinen zijn voor ons niet bereikbaar, maar 

de muurtjes en de opritten kunnen we vaak probleemloos bekijken. Een beklinkerde oprit wordt 

ogenschijnlijk weinig gebruikt; het ziet er groen van de mossen. We pakken een slaapmos op met 

gebogen blaadjes; we kunnen er niet meteen een naam aan geven. Bij microscopische determinatie 

blijkt het om Oeverdikkopmos (Brachythecium plumosum) te gaan; zoals de Nederlandse naam als 

suggereert: een soort van vochtige plaatsen. Waarschijnlijk blijft de oprit door de schaduw van de 

bomen lang vochtig. Het is voor heel Nederland een zeldzame soort en in de zuidelijke provincies is 

het slechts enkele keren aangetroffen. De tuin van de villa is met een hekwerk omgeven; op de 

betonnen drempel van het hekwerk vinden we Dwergsnavelmos (Rhynchostegiella curviseta), een 

zeer zeldzame soort, die als gevoelig op de Rode Lijst staat. Op de gemetselde pilaren die het 

hekwerk verbinden groeit onder meer Muursnavelmos (Rhynchostegium murale).  

 

Woningen langs Bosweg/Heisteeg 

Iets oostelijker bij de woningen langs de Bosweg en de Heisteeg worden we aangenaam verrast door 

Vossenstaartmos (Scleropodium cespitans); een zeldzame soort die vrijwel uitsluitend in het 

rivierengebied wordt waargenomen. Langs de Bosweg groeit het op vrijwel elke oprit, zowel op de 

klinkers als op de aarde langs de oprit. Overigens is het niet de eerste keer dat we Vossenstaartmos 

op een dergelijke plaats vinden. Bij het onderzoek in het Groene Woud vonden we het op een 

vergelijkbare plaats (Smulders, 2019) en onlangs is het nog tweemaal waargenomen bij woningen.  

 

Natuurtheater 

Dit theater is zo’n 75 jaar geleden gebouwd. De banken zijn gemetseld met grote bakstenen 

(Veldoven bakstenen, weet Dick Haaksma te vertellen) en de horizontale en verticale vlakken van de 

gemetselde muurtjes en zitplaatsen zijn prachtig begroeid. Niet alleen de mossen staan er prachtig 

bij, ook allerlei soorten varens hebben er een plaatsje gevonden, onder meer Tongvaren, 

Steenbreekvaren en Muurvarens. 

De beschaduwde trappen die naar het theater leiden zijn ook met bakstenen opgebouwd. Daar 

trekken de volgende mossen onze aandacht: Halvemaantjesmos (Lunularia cruciata), Gewoon 

diknerfmos (Cratoneuron filicinum), Veenknikmos (Bryum pseudotriquetrum), Gewoon viltsterrenmos 



De mossen rond de Oisterwijkse vennen    29 

 
 

(Rhizomnium punctatum), Struikmos (Thamnobryum alopecurum) en Muursnavelmos 

(Rhynchostegium murale); allemaal soorten die doorgaans op vochtige plaatsen te vinden zijn 

Hoewel de zitplaatsen ook wel beschaduwde kantjes hebben, liggen ze voor een deel wel in de zon, 

in ieder geval komt er meer licht en het is er minder vochtig. Dit geeft een iets andere mosbegroeiing 

te zien dan op de trappen. Niet alleen de lichtgroene Smaragdsteeltjes vallen op, maar ook de vele 

kleine kussentjes van Steentjesmos (Leptobarbula berica) kun je niet over het hoofd zien. Deze soort 

geldt voor Nederland als een vrij zeldzame soort en wordt vooral in Zuid-Limburg en het 

rivierengebied waargenomen. In Noord-Brabant is het echter zeer zeldzaam en slechts bekend van 

een paar locaties. Het groeit vaak op bakstenen die permanent vochtig blijven, zoals hier ook het 

geval is. Ook het daarop lijkende Voegenmos (Gyroweisia tenuis) staat er op meerdere plaatsen, 

maar dan vooral op de mortel van de voegen. Enkele andere bijzondere soorten die we hier verder 

vinden zijn: Opgerold smaragdsteeltje (Pseudocrossidium revolutum) en Kalkvedermos (Fissidens 

dubius var. mucronatus), beide zeldzame soorten die vooral bekend zijn van het kalkgebied in Zuid-

Limburg.  

Tot slot kijken we ook op het zandige pad dat achter de zittingen loopt. Daar kunnen we nog drie 

landvorkjes aan de lijst toevoegen, te weten: Klein-, Gewoon- en Gevoord landvorkje (Riccia 

sorocarpa, R. glauca en R. bifurca).  

Al met al vinden we in het natuurtheater 31 verschillende mossoorten en voor zeven daarvan is het 

de enige waarneming van het project.   

 

Foto 26: Steentjesmos groeit in mooie kussentjes op de bakstenen 
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Foto 27: het natuurtheater 
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5 SOORTEN VAN DE RODE LIJST 
In dit hoofdstuk komen soorten aan bod die op de Rode Lijst Mossen staan. 

Er zal verwezen worden naar de het Atlasproject (van Melick, 2008), de Kampina (Haaksma, 2008), 

het Wijboschbroek (Smulders, 2008), het Weerterbos (Smulders, 2009), de Geelders (Bekking & 

Smulders, 2011), de Maashorst (Bekking, 2012), Meinweg (Smulders, 2012), Venrode en omgeving 

(Smulders, 2012), Reuselse Moeren (Smulders, 2014), Beerzedal (Smulders, 2014), Het Leudal 

(Smulders, 2019), Groene Woud (Smulders, 2019). Het voorkomen in Nederland is volgens de online 

Verspreidingsatlas (NDFF, 2020). 

Onderstaande statusindeling is volgens het Basisrapport Rode Lijst Mossen (Siebel e.a. 2013) 

 

         Rode Lijst 

 

Status verklaring 

GE: gevoelig Soorten, die stabiel of toegenomen zijn, maar 

tot dusver zeer zeldzaam zijn, en soorten die 

sterk tot zeer sterk zijn afgenomen, maar (nog) 

algemeen zijn 

KW: kwetsbaar Soorten, die matig zijn afgenomen en nu vrij 

tot zeer zeldzaam zijn, en soorten die sterk tot 

zeer sterk zijn afgenomen en nu vrij zeldzaam 

zijn 

BE: bedreigd Soorten, die sterk zijn afgenomen en nu 

zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn, en soorten die 

zeer sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam zijn 

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

zeer zeldzaam zijn 

 

Zeldzaamheid 

 

Categorie Waargenomen percentage in Nederland 

Zeer algemeen (aaa) In meer dan 75% van de atlasblokken 

Algemeen (aa) Tussen 50 en 75% van de atlasblokken 

Vrij algemeen (a) Tussen 12,5 en 50% van de atlasblokken 

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

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

Zeer zeldzaam (zzz) In minder dan 1% van de atlasblokken 
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Lever- en hauwmossen 

 

Anthoceros punctatus (Zwart hauwmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘zzz’, in 1 km-hok 
Zwart Hauwmos is in heel Nederland een zeer zeldzame soort en komt vrijwel alleen voor op de 

zandgronden. Tijdens het Atlasproject is het in drie km-hokken waargenomen en sindsdien is het 

door de Eindhovense werkgroep nog twee keer genoteerd: bij het onderzoek in de Kampina in 2006 

en vervolgens bij de Tregelaar bij het project het Groene Woud.  

De huidige waarneming is van een grote populatie in een greppel, waar het over meerdere vierkante 

meters groeit. Aansluitend aan de greppel ligt een vochtig weiland, dat gedeeltelijk is afgegraven en 

ook daar vinden we deze soort. Het groeit er samen met een andere soort van de Rode Lijst, te 

weten: Flesjesmos (Blasia pusilla). Ook Geel hauwmos (Phaeoceros carolinianus) hoort tot de 

begeleidende soorten. Het gaat hier om soorten waarvan de langlevende sporen profiteren van de 

tijdelijk kale bodem.  

Blasia pusilla (Flesjesmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 3 km-hokken 

Flesjesmos komt op vergelijkbare plaatsen voor als Zwart hauwmos en is ook vrijwel beperkt tot de 

pleistocene zandgronden. Het staat sinds 2012 op de Rode Lijst van ‘kale, vochtige bodem’. De soort 

gaat duidelijk achteruit, waarschijnlijk als gevolg van de droogte en de toename van voedselrijkdom 

(NDFF, 2020). Het komt voor op plaatsen waar de bodem om diverse redenen kaal is, zoals 

geschoonde sloten, natuurontwikkelingsterreinen en dergelijke. Bij bezoek aan dit soort locaties is er 

een redelijke kans Flesjesmos aan te treffen, zo is onze ervaring. Tijdens het Atlasproject is het in 9% 

van de km-hokken gevonden. Tijdens de onderzoeken daarna is het slechts bij vijf van de tien 

projecten genoteerd.  

Tijdens het huidige onderzoek vinden we het alleen in de km-hokken waar de Rosep doorheen 

stroomt en de vindplaatsen zijn ook steeds in de buurt van het beekje; vooral op de kale kantjes van 

de oever staat het veel. Dat zijn min of meer natuurlijke standplaatsen, waar deze soort zich 

waarschijnlijk goed kan handhaven. Anders is dat met het afgegraven weiland, waar de sporen het 

gunstige moment hebben aangegrepen om te kiemen. Zodra de vegetatie hier ruiger wordt, zal 

Flesjesmos de concurrentie niet meer aankunnen. Datzelfde geldt voor de geschoonde greppel langs 

dit weiland.  

  

Foto 21: Flesjesmos 
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Cephalozia connivens (Glanzend maanmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 5 km-hokken 
Glanzend maanmos is een van de soorten die in 2012 op de Rode Lijst is terechtgekomen als soort 

van zuur veen. Tot de biotoop daarvan worden veenmosrietlanden, moerasheiden, hoogveen-, 

berkenbroekbos- en venvegetaties gerekend (Siebel e.a. 2013). Het kan zowel op de bodem als op 

rottend hout voorkomen. Rond Eindhoven is het een zeldzame soort; tijdens het Atlasproject is het 

slechts in 1,6% van de km-hokken gevonden. Sindsdien hebben we het een of meerdere keren 

gevonden bij de inventarisatie van de Kampina, de Meinweg, de Reuselse Moeren, Venrode en de 

Geelders. In geschikte biotopen maak je dus een redelijke kans om deze soort te vinden. Dat ervaren 

we ook bij het huidige onderzoek. De waarnemingen zijn gedaan in de buurt van de Lammervennen, 

Achterste Goorven, Staalbergven en de Wolfsputten; soms op de bodem, maar ook tegen pollen 

pijpenstrootje en op wegterend hout.  

Diplophyllum albicans (Nerflevermos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 3 km-hokken 
Het voorkomen van Nerflevermos is in Nederland beperkt tot het pleistocene deel. Het was daar 

redelijk algemeen, maar gaat duidelijk achteruit. Het is in 2012 op de Rode Lijst terechtgekomen als 

soort van oud arm bos. Het groeit daar vooral tegen wallen en steile beschaduwde greppelwanden 

en deze zijn vaak in verval geraakt. Tijdens het Atlasproject is het in 7,2 % van de km-hokken 

waargenomen en ook in de jaren daarna hebben we het nog volop gevonden, zoals op de Kampina. 

Bij het project Venrode noteerden we het zelfs in zeven van de tien km-hokken, dus je zou denken 

dat het met de achteruitgang wel meevalt. Echter in tegenstelling tot enkele decennia geleden, zijn 

de populaties nu doorgaans heel klein.  

Gelukkig stuiten we bij het huidige project op twee mooie grote populaties: nabij het 

bezoekerscentrum en een paar kilometer oostelijker bij Buitenrust. Op beide plaatsen groeit 

Nerflevermos over meerdere meters tegen een steile greppelwand. De derde waarneming in een 

bosje langs de Rosep is kleiner van omvang.  

Gymnocolea inflata (Broedkelkje) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 5 km-hokken 
Broedkelkje is een soort van vochthoudende, zure en voedselarme standplaatsen en wordt vooral 

gevonden in vochtige heide en langs vennen. Het is met één ‘z’ toch op de Rode Lijst terecht 

gekomen omdat het aantal waarnemingen sterk terugloopt. Tijdens het Atlasproject hebben we het 

in meer dan 20% van de kilometerhokken genoteerd; het was dus rond Eindhoven algemeen. Ook in 

de daarop volgende projecten is het steeds wel een of meerdere malen gevonden, maar ook wij 

merken dat de soort behoorlijk achteruitgaat. Bij het huidige onderzoek vinden we het in vijf 

verschillende km-hokken, maar we moeten er wel goed voor zoeken. Met uitzondering van een 

vondst langs het Brandven, waar het in een mooie grote populatie op een wegterende stam groeit, 

gaat het vooral om waarnemingen van kleine omvang. De andere vondsten zijn gedaan bij de 

Lammervennen, waar het tussen lage vegetatie op een eilandje groeit in de nabijheid van Glanzend 

maanmos (Cephalozia connivens) en Fijn draadmos (Cephaloziella elachista). Verder in een 

gagelstruweel en tweemaal op een heideterrein.   
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Lophozia ventricosa (Gewoon trapmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 1 km-hok 
Gewoon trapmos staat op de Rode Lijst als soort van heide en jonge heidebebossing. Tijdens het 

Atlasproject was het niet zeldzaam (5,8 % van de km-hokken), maar er staan alleen stippen ten 

zuiden van het Wilhelminakanaal; daar zijn meer naaldbossen en heideterreinen dan ten noorden 

van het kanaal. Sindsdien hebben wij dit mos slechts bij drie projecten gevonden: in de Kampina in 

twee km-hokken en verder eenmaal op de Meinweg en in de Reuselse Moeren.  

De huidige waarneming is gedaan nabij de Rosep, waar een perceel ligt dat waarschijnlijk vroeger 

heide was en waar nu wat opslag is van onder meer Berk. Hier groeit Gewoon trapmos op meerdere 

plaatsen op het wegterende hout van Berken. In hetzelfde km-hok, maar wel zo’n 500 meter 

verderop vinden we het nogmaals in een gagelstruweel.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22:  Gewoon trapmos 

 

Pallavicinia lyellii (Elzenmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’ in 4 km-hokken 

Elzenmos komt vooral voor in veenmosrietlanden en elzenbroekbossen. Op de pleistocene gronden 

groeit het in vochtige delen van sprengen en vennen. In Zuidoost-Brabant is het echter altijd uiterst 

zeldzaam geweest. Tijdens het Atlasproject is het slechts op drie plaatsen waargenomen en sindsdien 

hebben we het op twee locaties op de Kampina gevonden en tijdens het project Venrode op één 

plaats.  

De huidige waarnemingen zijn van vier km-hokken, maar wel bij zes verschillende vennen, dus de 

omstandigheden rondom de vennen in Oisterwijk lijken gunstig te zijn voor Elzenmos. Soms vinden 

we slechts kleine plukjes, maar bij het Diaconieven vinden we tussen de pollen Pijpenstrootje een 

mooie, grote populatie. Ook langs het Van Esschenven groeien op meerdere plaatsen mooie matjes 

tegen een opstaand kantje langs het ven en langs de Brouwkuip ontdekken we het op meerdere 

plaatsen op halfvergane veenmossen die op de oever liggen. Het zijn steeds plaatsen die min of meer 

vochtig zijn.  
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Bladmossen 

 

Dicranella cerviculata (Kroppluisjesmos)  
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 2 km-hokken 

Kroppluisjesmos heeft slechts één ‘z’, maar is toch op de Rode Lijst gekomen als soort van heide en 

jonge heidebebossing. In Nederland komt het vooral voor in de pleistocene streken, de 

laagveengebieden en de Waddeneilanden. Het is een pionier en heeft een voorkeur voor vochtige, 

zure en voedselarme plaatsen. Het lijkt te profiteren van de vele natuurontwikkelingsprojecten van 

de laatste decennia. Rond Eindhoven is het in 18,6% van de kilometerhokken aangetroffen, vrij 

algemeen dus. Daarna heeft de Eindhovense werkgroep het nog op meerdere locaties gevonden, te 

weten: de Kampina, het Weerterbos, op de Meinweg en in de Reuselse Moeren.  

De eerste waarneming rond de Oisterwijkse vennen is langs het Goorven, waar het op een vrij kale, 

drooggevallen oever groeit, samen met Glanzend maanmos (Cephalozia connivens); eveneens een 

soort van de Rode Lijst. De andere waarneming is in het noorden van het onderzoeksgebied in het 

Broek, waar het groeit op een onlangs geplagd terrein.  

Dicranum polysetum (Gerimpeld gaffeltandmos)  
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 1 km-hok 

Gerimpeld gaffeltandmos groeit vooral op voedselarme, beschaduwde plaatsen. Het komt voor in 

zowel loof- als naaldbossen en ook op heide. Er staan nog redelijk veel recente stippen op de 

Verspreidingskaart, maar de laatste decennia gaat deze soort erg achteruit. Tijdens het Atlasproject 

is het in 13,6% van de km-hokken waargenomen, dus vrij algemeen. Bij de onderzoeken die daarna 

volgen staat Gerimpeld gaffeltandmos bij de helft van de projecten nog in de soortenlijst. Helaas gaat 

het doorgaans om slechts een of enkele locaties en de waargenomen populaties zijn doorgaans klein 

van omvang.  

De waarneming bij het huidige onderzoek is van een klein, open terrein dat omsloten wordt door 

bossen en op de topografische kaart nog als heide is ingetekend. Het is echter voornamelijk begroeid 

met Pijpenstrootje. Gerimpeld gaffeltandmos groeit er tussen de pollen Pijpenstrootje, met in de 

nabijheid Roodviltmos (Aulacomnium palustre) en Broedkelkje (Gymnocolea inflata).  

Fissidens adianthoides (Groot vedermos)  
Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 1 km-hok 

Groot vedermos groeit meestal op plaatsen die permanent vochtig zijn en komt vooral voor langs de 

kust en in laagveengebieden (NDFF, 2020). Tijdens de Atlasperiode is het in slechts vier van de 1000 

km-hokken waargenomen, dus in Zuidoost-Brabant behoort het bij de heel zeldzame soorten. Wel 

valt het op dat deze soort in het Nationaal Landschap het Groene Woud regelmatig opduikt. Zowel in 

de Scheeken als op landgoed Velder hebben we het op twee verschillende locaties waargenomen. 

Ook bij ons onderzoek op de Kampina ontdekten we Groot vedermos in een moerasbosje langs de 

Beerze en die vindplaats is vergelijkbaar met de waarneming van het huidige project. Het groeit hier 

langs de Rosep in een bosje met Wilg, Berk en Zomereik, waar het zich in een mooie grote populatie 

gevestigd heeft op een wegterende, liggende stam. Door de aanhoudende droogte van deze zomer is 

het waterpeil in de Rosep en ook van de aanliggende bosjes heel laag, maar waarschijnlijk staat het 

bosje regelmatig onder water. Verder staan er Gewoon- en Hol moerasvorkje (Riccardia 

chamedryfolia en R. incurvata), en Dik landvorkje (Riccia beyrichiana).  
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Fissidens viridulus (Klein gezoomd vedermos)  
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 1 km-hok 

Klein gezoomd vedermos is een soort van vochtige, kalkachtige klei en leem. Er zijn in ons land drie 

concentraties aan vindplaatsen: het Dollardgebied, Zuid-Limburg en het rivierengebied. Verder duikt 

het af en toe ergens op waar wat kleiige leem in de bodem zit (NDFF, 2020) en dat is bij de huidige 

vindplaats ook het geval. Het is de eerste waarneming in Noord-Brabant en is te danken aan de 

opgebrachte kalk waarmee een voetpad nabij het bezoekerscentrum is aangelegd. Het pad loopt 

door een bos en ligt in de schaduw. Klein gezoomd vedermos groeit er in de berm in gezelschap van 

Slank snavelmos (Rhynchostegiella tenella), Gewoon spatwatermos (Hygrohypnum luridum) en 

Muurdubbeltandmos (Didymodon vinealis).  

Micromitrium tenerum (Speldenknopmos)  
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 1 km-hok 

Speldenknopmos is in 1990 in Nederland voor het eerst gevonden en sindsdien duikt het af en toe 

op. Het is echter slechts van 14 atlasblokken bekend, waarvan de meeste in Midden-Brabant liggen. 

Dit piepkleine mos heeft een zittend sporenkapsel; het valt daardoor niet erg op, dus waarschijnlijk 

wordt het ook wel eens over het hoofd gezien. De meeste waarnemingen zijn gedaan tijdens droge 

zomers in drooggevallen poelen en dergelijke. Tijdens de Atlasperiode is het éénmaal gevonden: in 

1994 in een drooggevallen sloot bij Eersel. Sindsdien is het tijdens de onderzoeken van de 

Eindhovense werkgroep niet meer gevonden tot januari 2019. De groeiplaats is de zandig-lemige 

oever van de Rosep, die niet zo lang geleden is geschoond. Er zijn hier en daar kale plekjes ontstaan, 

waar pioniers beginnen te groeien en daartussen dus ook Speldenknopmos. Het groeit er samen met 

onder meer Flesjesmos (Blasia pusilla), Roodknolpeermos (Pohlia lescuriana) en het, eveneens zeer 

zeldzame, Knotsknikmos (Bryum demaretianum).  

Pterigynandrum filiforme (Stekeltjesmos)  
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 1 km-hok 

Stekeltjesmos is een epifyt en groeit op stammen van onder andere Wilg, Populier, Zomereik en 

Beuk. In Nederland is het voor het eerst gevonden in 1981 in de Flevopolder. Kort daarna wordt het 

snel nog een aantal keer in die omgeving aangetroffen en verder onder meer in de Biesbosch. 

Inmiddels laat de Verspreidingsatlas zien dat er waarnemingen zijn uit 30 atlasblokken en de meeste 

daarvan zijn gedaan in het oostelijk deel van Noord-Brabant. De eerste vondst tijdens het 

Atlasproject dateert van 1989, Daarna volgen er tot het einde van het project in 2005 nog vier, 

allemaal gedaan ten zuiden van het Wilhelminakanaal. Na de Atlasperiode vinden we het in 2007 in 

het Wijboschbroek op een schuinstaande Wilg. In 2012 in het Wilhelminapark in Boxtel tijdens het 

project Venrode, waar het op de tak van een Gewone vogelkers groeit. In 2014 vinden we het op 

landgoed Baest op de stam van een Zomereik en in 2016 in de Mortelen op een Wilg en in datzelfde 

jaar in de Scheeken op een tak van een Hazelaar.  

In Oisterwijk groeit het in een klein bosje aan de rand van de bebouwing en, zoals vaak het geval is, is 

de waarneming een toevalstreffer. Er ligt een omgezaagde Zomereik en we maken dankbaar gebruik 

van de mogelijkheid om te kijken wat hoger in de boom groeit. Op de takken vinden we vooral 

algemene Haarmutsen en Kroesmossen, maar verspreid tussen de andere mossen groeit 

Stekeltjesmos over een oppervlakte van ongeveer 10 cm².  
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Rhynchostegiella curviseta (Dwergsnavelmos)  
Rode Lijstcategorie: Gevoelig (GE), ‘zzz’, in 1 km-hok 

Dwergsnavelmos groeit bij voorkeur op poreuze, vochtige steen langs beken en ook wel langs 

rivieren en meren (NDFF, 2020). De meeste waarnemingen in Nederland zijn gedaan langs het 

IJsselmeer en in het rivierengebied, daarnaast staan er verspreid in het land nog enkele stippen in de 

Verspreidingsatlas. De enige waarneming in het oostelijk deel van Noord-Brabant en Limburg was tot 

nu toe in de Moerputten bij Vught. Daar werd deze soort aangetroffen op baksteenfragmenten op 

het dijklichaam van de voormalige spoorweg (Buter, 2010). Verder zijn er nog drie waarnemingen uit 

West-Brabant.  

Met de waarneming bij Oisterwijk is het de eerste keer dat Dwergsnavelmos op een soortenlijst van 

de Eindhovense werkgroep komt te staan. De groeiplaats is bij de omheining van een villa. Die 

omheining bestaat onder meer uit bakstenen pilaren waarvan er eentje vlak bij een sloot staat. Aan 

de voet van die pilaar, die waarschijnlijk een groot deel van het jaar vochtig blijft, heeft dit mos zich 

gevestigd. In de nabijheid groeit onder meer Muursnavelmos (Rhynchostegium murale).  

Sphagnum magellanicum (Hoogveenveenmos)  

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 1 km-hok. 
Zoals de Nederlandse naam al suggereert is dit een veenmos dat kenmerkend is voor plaatsen met 

levend hoogveen. Daarnaast komt het regelmatig voor in veenmosrietlanden en ook in fraai 

ontwikkelde vochtige heiden met enige grondwatertoevoer. Belangrijk is een permanent natte 

omgeving (NDFF, 2020). In Nederland komt het vooral voor in de laagveengebieden; de grootste 

concentratie van waarnemingen ligt in Drenthe.  

In Noord-Brabant is het zeer zeldzaam. Tijdens de Atlasperiode hebben we deze soort niet gezien en 

sindsdien alleen tijdens het onderzoek van de Kampina (Haaksma, 2008). De waarneming van het 

huidige onderzoek is bij de Oude Hondsberg, waar enkele vennetjes op een voormalig heideterrein 

liggen, dat nu vooral begroeid is met Gagel en Pijpenstrootje. Rond een van die vennetjes groeit 

Hoogveenveenmos in mooie populaties. Dit veenmos is 70 jaar geleden weliswaar in hetzelfde 

atlasblok waargenomen, maar dat was twee kilometer verderop; het gaat hier dus om een nieuwe 

locatie. Het groeit hier samen met Wrattig veenmos (S. papillosum), een combinatie die veel 

voorkomt. 

Sphagnum papillosum (Wrattig veenmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 5 km-hokken. 
Wrattig veenmos is een soort van vochtige, voedselarme standplaatsen, die vooral door regenwater 

worden gevoed. In de pleistocene streken is deze soort redelijk algemeen, in de laagveengebieden 

vrij zeldzaam en verder in Nederland zeer zeldzaam of afwezig. Van het Atlasproject zijn 

waarnemingen bekend van 3,5% van de kilometerhokken, meestal van moerasbossen. Van de 

daaropvolgende projecten is het in de Kampina, op de Meinweg, in de Reuselse Moeren en op 

landgoed Baest gevonden. Met uitzondering van landgoed Baest was het een algemene soort van 

veentjes en kwam het volop en in grote populaties voor. Dus bij gunstige omstandigheden laat deze 

soort zich wel zien.  

Bij de Oisterwijkse vennen is Wrattig veenmos ook redelijk algemeen; soms vinden we het binnen 

een km-hok op meerdere plaatsen en vaak in grote hoeveelheden. De meeste groeiplaatsen zijn in de 

buurt van een ven, maar we vinden het ook op een voormalig nat heideterrein met opslag van 

Berken langs de Rosep. Verder een kleine populatie op een geplagd terrein in het Broek, waar het 

zich in een nat stuk heeft weten te vestigen.   
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Sphagnum subnitens (Glanzend veenmos) 

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 2 km-hokken 
Glanzend veenmos is een soort van matig voedselrijke standplaatsen. In Nederland komt het 

verspreid over het land voor, is in de laagveengebieden vrij algemeen, maar verder is het overal 

zeldzaam. Rond Eindhoven vonden we het in 1,2% van de kilometerhokken, meestal op open plekken 

in vrij voedselrijke moerasbossen. Bij de volgende projecten van de Eindhovense werkgroep werd het 

in de helft van de gevallen een of twee keer waargenomen, dus het blijft een zeldzame soort in onze 

omgeving.  

De eerste waarneming bij Oisterwijk is gedaan bij het Achterste Goorven, waar het in een mooie 

populatie van zo’n 25 x 25 cm groeit. De tweede vindplaats is een gagelstruweel langs de Rosep bij 

de Logtsche Heide. Daar groeien veel veenmossen; we noteren in totaal acht verschillende soorten, 

waaronder dus Glanzend veenmos en ook Violet veenmos (Sphagnum russowii).  

Straminergon stramineum (Sliertmos)  

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 3 km-hokken 
Sliertmos komt in Nederland vooral voor in de pleistocene streken en in het laagveengebied. Het is 

een soort van natte, voedselarme en zure standplaatsen en groeit vaak tussen veenmossen en 

andere watermossen. Rond Eindhoven was Sliertmos niet zeldzaam; het is tijdens de Atlasperiode in 

8,6 % van de kilometerhokken waargenomen. Ook daarna hebben we het nog wel een aantal keren 

aangetroffen, maar het gaat doorgaans om kleine hoeveelheden en bij de helft van onze 

onderzoeken ontbreekt Sliertmos helemaal op de soortenlijst. Dus het lijkt in onze omgeving echt 

wel achteruit te gaan, temeer daar deze soort in het veld niet moeilijk te herkennen is.  

Bij Oisterwijk vinden we het tussen veenmossen bij de Brouwkuip en bij de Wolfsputten, maar het 

gaat daar om slechts enkele sliertjes die tussen de veenmossen groeien. De derde waarneming doen 

wij bij het Broek ten zuiden van de Essche Stroom. Daar liggen enkele hooilanden tussen de bosjes en 

daar vinden we tot onze verrassing op meerdere plaatsen mooie populaties Sliertmos tussen de 

veenmossen.  

Warnstorfia exannulata (Geveerd sikkelmos)  

Rode Lijstcategorie: Kwetsbaar (KW), ‘z’, in 1 km-hok 
Geveerd sikkelmos is een soort van natte plaatsen die matig voedselarm zijn zoals oevers van allerlei 

plassen en natte schraallanden. Het wordt in ons land zelden gevonden op de pleistocene 

zandgronden en op de Waddeneilanden, verder is het overal zeer zeldzaam of afwezig. Het aantal 

waarnemingen loopt sinds 1980 erg terug. Tijdens de Atlasperiode zagen we het in slechts zeven van 

1000 km-hokken, het meest in verlandingsvegetaties van vennen en in gagel- en rietmoerassen. 

Vervolgens vonden we het in de Kampina op zelfs vier locaties langs de vennen en ook waren er 

waarnemingen van de Maashorst, Venrode en de Meinweg, maar dat ging steeds over een enkele 

locatie.  

In Oisterwijk dus ook van één plaats en wel in het noorden van het onderzoekgebied bij het Broek, 

ten zuiden van de Essche Stroom in een nat hooiland, waar ook de voorgaande soort, Sliertmos, 

groeit. 
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6 SOORTENLIJST TOTAAL 
 

Op de volgende pagina volgt een soortenlijst met daarachter de km-hokken waarin de soort is 

waargenomen.  

Voor de betekenis van de codes voor de Rode Lijst en zeldzaamheid zie de tabel aan het begin van 

hoofdstuk 4. 

 
 

Foto 23: het beekje de Rosep 
(foto Marleen Smulders) 
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Amblystegium humile 1   *                       Kleipluisdraadmos   

Amblystegium serpens 12 f f f f f f * f f f f f   
Gewoon 
pluisdraadmos aaa 

Amblystegium varium 7 *   *     *     * * * *   Oeverpluisdraadmos a 

Aneura pinguis 3   *       *   *           Echt vetmos a 

Anthoceros punctatus 1   f                     KW Zwart hauwmos zzz 

Atrichum tenellum 5 * *   *       *       *   Klein rimpelmos a 

Atrichum undulatum 12 f * f * * f * f * f f *   Groot rimpelmos aa 

Aulacomnium 
androgynum 12 * * * * * * * * * * * *   Gewoon knopjesmos aa 

Aulacomnium palustre 5 * *       * *       *     Roodviltmos a 

Barbula convoluta 12 * * * * * * * * * * * *   
Gewoon 
smaragdsteeltje aaa 

Barbula convoluta var. 
sardoa 5   * * *       *     *     

Gewoon 
smaragdsteeltje   

Barbula unguiculata 11   * * * * * * * * * * *   Kleismaragdsteeltje aaa 

Blasia pusilla 3 * * *                   KW Flesjesmos z 

Brachythecium albicans 9   * * * * * * *     * *   Bleek dikkopmos aaa 

Brachythecium 
plumosum 1                     f     Oeverdikkopmos zz 

Brachythecium 
rutabulum 12 * f f * * * f * f f * *   Gewoon dikkopmos aaa 

Brachythecium 
salebrosum 2                   * *     Glad dikkopmos aa 

Bryoerythrophyllum 
recurvirostre 9   f   f *   * * * f f *   Oranjesteeltje a 

Bryum argenteum 12 f * * * * * * * * * f *   Zilvermos aaa 

Bryum barnesii 12 * * * * * * * * * * * *   Geelkorrelknikmos aaa 

Bryum bornholmense 7     * * *       * * * *   Aardappelknikmos zz 

Bryum capillare 12 * * * f * * * * f f f *   Gedraaid knikmos aaa 

Bryum demaretianum 1     *                     Knotsknikmos zzz 

Bryum dichotomum 12 * * f * * * * * * * * *   Grofkorrelknikmos aaa 

Bryum klinggraeffii 1           *               
Scharlakenknol-
knikmos z 

Bryum 
microerythrocarpum 7 * * *   * * *         *   Roestknolknikmos z 

Bryum pallens 2 *         *               Rood knikmos a 

Bryum 
pseudotriquetrum 4 *     *     *         *   Veenknikmos a 

Bryum radiculosum 1   *                       Muurknikmos a 

Bryum rubens (s.s.) 8 * * *   * *     *   * *   Braamknikmos aa 
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Bryum ruderale 4 *       *           * *   Purperknolknikmos a 

Bryum tenuisetum 7 * * * *   *   *       *   Oranjeknolknikmos a 

Calliergon cordifolium 7 * * *     * *     * *     Hartbladig puntmos a 

Calliergonella cuspidata 11 * * * * * * * *   * * *   Gewoon puntmos aaa 

Calypogeia arguta 6 *     * *   * * *         Scheef buidelmos z 

Calypogeia fissa 10 * *   * * * * * * * *     Moerasbuidelmos a 

Calypogeia 
integristipula 1                 *         Langbladig buidelmos zz 

Calypogeia muelleriana 8 *   * * *     * * * *     Gaaf buidelmos a 

Campylopus flexuosus 11 * * * * *   * * * f f *   Boskronkelsteeltje aa 

Campylopus introflexus 12 f * * f * * f f f * * f   Grijs kronkelsteeltje aaa 

Campylopus pyriformis 12 * * * * * * * * * * * *   Breekblaadje aa 

Cephalozia bicuspidata 7 *   f f f     f *     *   Gewoon maanmos a 

Cephalozia connivens 5   *   * f   f f         KW Glanzend maanmos z 

Cephaloziella divaricata 8 * * * * *     f *     *   Gewoon draadmos a 

Cephaloziella elachista 1             f             Fijn draadmos zz 

Cephaloziella hampeana 2   f             *         Grof draadmos zz 

Ceratodon purpureus 12 f * * * * * * * * f * *   
Gewoon 
purpersteeltje aaa 

Chiloscyphus polyanthos 5 * *       *       * *     Lippenmos a 

Cololejeunea 
minutissima 1 f                         Dwergwratjesmos zz 

Cratoneuron filicinum 1       *                   Gewoon diknerfmos a 

Cryphaea heteromalla 12 f f f f f f f f f f f f   Vliermos aa 

Dicranella cerviculata 2           f   f         KW Kroppluisjesmos z 

Dicranella heteromalla 12 f f f * f * f f f f f f   Gewoon pluisjesmos aa 

Dicranella rufescens 2     *             *       Leemgreppelmos zz 

Dicranella schreberiana 2                     * *   Hakig greppelmos a 

Dicranella staphylina 9 * * * * * *       * * *   
Knolletjes-
greppelmos aa 

Dicranoweisia cirrata 12 f f f f f f f f f f f f   
Gewoon 
sikkelsterretje aaa 

Dicranum montanum 10 * * * * * * * * * *       Bossig gaffeltandmos a 

Dicranum polysetum 1 *                       KW 
Gerimpeld 
gaffeltandmos z 

Dicranum scoparium 12 * * * f * * * * * * * *   
Gewoon 
gaffeltandmos aa 

Dicranum tauricum 7       *   * * f * * *     Bros gaffeltandmos a 
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Didymodon luridus 9   * * * * * * * *     *   Breed dubbeltandmos a 

Didymodon rigidulus 9 * * * * *   * *   *   *   
Broed-
dubbeltandmos a 

Didymodon vinealis 11 * * * * * * * * * *   *   Muurdubbeltandmos a 

Diplophyllum albicans 3 *     *           *     KW Nerflevermos z 

Ditrichum cylindricum 9 * * * * * *       * * *   Hakig smaltandmos a 

Drepanocladus 
simplicissimus 3   * *     *               Zacht zompmos   

Drepanocladus kneiffii 4 *         *       * *     Krom zompmos   

Eurhynchium striatum 12 * * * * * * * * * * * *   Geplooid snavelmos aa 

Fissidens adianthoides 1   *                     KW Groot vedermos z 

Fissidens bryoides 3     f     f         *     Gezoomd vedermos a 

Fissidens dubius var. 
mucronatus 1       *                   Kalkvedermos zz 

Fissidens viridulus 1                   f     GE 
Klein gezoomd 
vedermos zzz 

Fontinalis antipyretica 1                       *   Gewoon bronmos a 

Fossombronia foveolata 4     f     f f f           Grof goudkorrelmos z 

Frullania dilatata 12 * * * * * * * * * * * *   Helmroestmos aa 

Funaria hygrometrica 12 * * f f f * f f * f f f   Gewoon krulmos aaa 

Grimmia pulvinata 11 f f f f f f f f f f f     Gewoon muisjesmos aaa 

Gymnocolea inflata 5 * f *       f   *       KW Broedkelkje z 

Gyroweisia tenuis 1       *                   Voegenmos zz 

Herzogiella seligeri 9 f f   f f * f f f *       Geklauwd pronkmos a 

Homalothecium 
sericeum 5 *         *   * * *       Gewoon zijdemos aa 

Hygrohypnum luridum 1                   f       
Gewoon 
spatwatermos z 

Hylocomium splendens 4     * *       *   *       Glanzend etagemos a 

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

Hypnum cupressiforme 12 f f f f f f f f f f f *   
Gesnaveld 
klauwtjesmos aaa 

Hypnum jutlandicum 11 * * * * *   * * f * * *   Heideklauwtjesmos aa 

Isothecium myosuroides 9 *     * * *   * * * * *   
Knikkend 
palmpjesmos aa 

Jungermannia gracillima 1                     *     Lichtrandmos a 

Kindbergia praelonga 12 * * * * * * f * * f * *   Fijn laddermos aaa 

Lepidozia reptans 4       * *     *   *       Neptunusmos a 
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Leptobarbula berica 1       *                   Steentjesmos z 

Leptobryum pyriforme 7 f * *     f *     *   f   Slankmos aa 

Leptodictyum riparium 
var. abbreviatum  8 f f f f   f     * f   f   Klein beekmos   

Leptodictyum riparium 
var. riparium 9 f f f f f f f f   * f f   Groot beekmos   

Leskea polycarpa 3     f f             f     Uiterwaardmos a 

Leucobryum glaucum 12 * * * * * * * * * * * *   Kussentjesmos a 

Loeskeobryum 
brevirostre 1   *                       Grof etagemos zz 

Lophocolea bidentata 11 * * * * * * * * * * *     Gewoon kantmos aa 

Lophocolea heterophylla 12 * * f f f * f * * f * *   Gedrongen kantmos aaa 

Lophocolea semiteres 11 * * * * *   * * * * * *   Gaaf kantmos a 

Lophozia capitata 1                 *         Violet trapmos z 

Lophozia ventricosa 1   *                     KW Gewoon trapmos z 

Lunularia cruciata 5   *   * *   * *           Halvemaantjesmos a 

Marchantia polymorpha 11 * * * * *   * * * * * *   Parapluutjesmos aaa 

Metzgeria fruticulosa 6 * *   *   * *       *     Blauw boomvorkje z 

Metzgeria furcata 12 * * * * * * * * * * * *   Bleek boomvorkje aa 

Micromitrium tenerum 1     f                   GE Speldenknopmos zzz 

Mnium hornum 12 * * * * f * f * * * * *   Gewoon sterrenmos aa 

Nowellia curvifolia 4       * *     *   *       Krulbladmos zz 

Orthodontium lineare 11 f f f f f f f f f f f     Geelsteeltje aa 

Orthotrichum affine 12 f f f f f f f f f f f f   Gewone haarmuts aaa 

Orthotrichum 
anomalum 5     f   f f f     f       Gesteelde haarmuts aa 

Orthotrichum 
diaphanum 12 * f f f f f f f * f f f   Grijze haarmuts aaa 

Orthotrichum lyellii 12 * * * * * * * * * * * *   Broedhaarmuts aa 

Orthotrichum 
pulchellum 10 f f   f f f f f f f f     Gekroesde haarmuts aa 

Orthotrichum 
stramineum 2               f     f     Bonte haarmuts a 

Orthotrichum striatum 7     f * f f   f f f       Gladde haarmuts aa 

Orthotrichum tenellum 5 * f           *     * *   Slanke haarmuts a 

Oxyrrhynchium hians 10 * * * * *   * * * * *     Kleisnavelmos aa 

Pallavicinia lyellii 4         *     * * *     KW Elzenmos z 

Pellia endiviifolia 5   *   f   *   *     *     
Gekroesd 
plakkaatmos a 
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Pellia epiphylla 12 * * * f * * * f * * * *   Gewoon plakkaatmos aa 

Phaeoceros carolinianus 1   f                       Geel hauwmos z 

Philonotis fontana var. 
fontana 4 * * *               *     Beekstaartjesmos a 

Physcomitrium 
pyriforme 9 * * f f   * *   * * *     

Gewoon 
knikkertjesmos aa 

Plagiomnium affine 10 * * * * *   * *   * * *   Rond boogsterrenmos aa 

Plagiomnium ellipticum 3 *         *         *     
Stomp 
boogsterrenmos z 

Plagiomnium undulatum 4 * *       f         *     
Gerimpeld 
boogsterrenmos aa 

Plagiothecium 
denticulatum var. 
denticulatum 8 * * *   * *   * f   *     Glanzend platmos aa 

Plagiothecium laetum 6 *     * f * * *           Krom platmos aa 

Plagiothecium nemorale 5 *       * *         * *   Groot platmos a 

Plagiothecium 
undulatum 5     * * *   * *           Gerimpeld platmos a 

Platygyrium repens 6   *   * *   *     * *     Kwastjesmos z 

Pleurozium schreberi 11 * * * * *   * * * * * *   Bronsmos aa 

Pogonatum urnigerum 1               *           Grote viltmuts z 

Pohlia annotina 2     * *                   
Gewoon 
broedpeermos a 

Pohlia bulbifera 1           *               Bolletjespeermos z 

Pohlia camptotrachela 4 * *       *           *   Korreltjespeermos z 

Pohlia flexuosa 1                     *     Draadjespeermos zz 

Pohlia lescuriana 5 * * *             * *     Roodknolpeermos zz 

Pohlia melanodon 3 *   *                 *   Kleipeermos a 

Pohlia nutans 12 f * * f f * * f * * f *   Gewoon peermos aa 

Pohlia wahlenbergii 5 * * *             * *     Bleek peermos z 

Polytrichum commune 
var. commune 7     * * * * * *     *     Gewoon haarmos a 

Polytrichum commune 
var. perigoniale 8 *   * *   f * * *   *     Gewoon haarmos aa 

Polytrichum formosum 12 f f * * * * * f f * * f   Fraai haarmos aa 

Polytrichum juniperinum 
var. jun.  11 * * * *   * * * * * * *   Zandhaarmos aa 

Polytrichum longisetum 10 *   * * * * * * * * *     Gerand haarmos a 

Polytrichum piliferum 2             * *           Ruig haarmos aa 

Pseudephemerum 
nitidum 5 f f f     f         f     Vals kortsteeltje a 
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Pseudocrossidium 
hornschuchianum 8     * * * *     * * * *   Spits smaragdsteeltje aa 

Pseudocrossidium 
revolutum 1       f                   

Opgerold 
smaragdsteeltje zz 

Pseudoscleropodium 
purum 12 * * * * * * * * * * * *   Groot laddermos aaa 

Pseudotaxiphyllum 
elegans 11 *   * * * * * * * * * *   Gewoon pronkmos aa 

Pterigynandrum 
filiforme 1               *         GE Stekeltjesmos zzz 

Pylaisia polyantha 1             f             Boommos z 

Radula complanata 12 * * f f f * f f * * f *   Gewoon schijfjesmos aa 

Rhizomnium punctatum 6 * *   *   *         * *   
Gewoon 
viltsterrenmos a 

Rhynchostegiella 
curviseta 1                     *   GE Dwergsnavelmos zzz 

Rhynchostegiella tenella 1                   f       Slank snavelmos zz 

Rhynchostegium 
confertum 12 * * f f f * f * * * f *   Boomsnavelmos aaa 

Rhynchostegium murale 4       * *   *       f     Muursnavelmos a 

Rhytidiadelphus loreus 5   * * *     * *           Riempjesmos a 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 12 * * * * * * * * * * * *   Gewoon haakmos aaa 

Rhytidiadelphus 
triquetrus 4       *       * * *       Pluimstaartmos z 

Riccardia chamedryfolia 4       * * *   *           
Gewoon 
moerasvorkje a 

Riccardia incurvata 1           *               Hol moerasvorkje z 

Riccia bifurca 1       f                   Gevoord landvorkje zz 

Riccia fluitans 9 * *   * * * * *   *   *   Gewoon watervorkje aa 

Riccia glauca 3       f           f   f   Gewoon landvorkje z 

Riccia sorocarpa 6 *     f   f       f * f   Klein landvorkje a 

Sanionia uncinata 2   *                 f     Geplooid sikkelmos z 

Schistidium crassipilum 10 f f f f f f     * f f f   Muurachterlichtmos aa 

Scleropodium cespitans 1               *           Vossenstaartmos zz 

Sphagnum cuspidatum 9     * * * * * * * * *     Waterveenmos a 

Sphagnum denticulatum 9   * * * * *   * * * *     Geoord veenmos a 

Sphagnum fallax 9 * *   * * * * * *   *     Fraai veenmos a 

Sphagnum fimbriatum 11 * * * * * f * * * * *     Gewimperd veenmos a 

Sphagnum 
magellanicum 1                     *   KW Hoogveenveenmos z 

Sphagnum palustre 10   * * * * * * * * * *     Gewoon veenmos a 
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Sphagnum papillosum 5   *       * * *     *   KW Wrattig veenmos z 

Sphagnum russowii 1   *                       Violet veenmos zz 

Sphagnum squarrosum 5   *     *   *       * *   Haakveenmos a 

Sphagnum subnitens 2   *           *         KW Glanzend veenmos z 

Straminergon 
stramineum 3         * *       *     KW Sliertmos z 

Syntrichia laevipila 2             * f           Boomsterretje a 

Syntrichia latifolia 1             *             Riviersterretje z 

Syntrichia montana 4 *   *     * *             Vioolsterretje a 

Syntrichia papillosa 12 * * * * * * * * * * * *   Knikkersterretje aa 

Syntrichia ruralis var. 
calcicola 3     *       *     *       Klein duinsterretje aa 

Syntrichia virescens 1                   *       
Uitgerand 
zodesterretje a 

Tetraphis pellucida 11 * f f f f * f f f f *     Viertandmos a 

Thamnobryum 
alopecurum 1       *                   Struikmos z 

Thuidium tamariscinum 11 * * * * * * * * * * *     Gewoon thujamos aa 

Tortula marginata 1       *                   Gerand muursterretje zz 

Tortula muralis 12 f f f f f f f f * f f f   
Gewoon 
muursterretje aaa 

Ulota bruchii 12 f f f f f f f f f f * f   Knotskroesmos aa 

Ulota crispa 11 f f f f f f f * f f f f   Trompetkroesmos aa 

Ulota phyllantha 6       * * *   *   * *     Broedkroesmos a 

Warnstorfia exannulata 1           *             KW Geveerd sikkelmos zz 

Warnstorfia fluitans 8   * * * * *   * * *       Vensikkelmos a 

Warnstorfia 
pseudostraminea 2               * *         Puntsikkelmos zzz 

Zygodon conoideus 8 * * * *       *   * * *   Staafjesiepenmos a 

Zygodon viridissimus 
var. viridis 1               *           Echt iepenmos a 

204   113 118 110 124 104 113 101 115 92 110 116 84 19     

 

 



De mossen rond de Oisterwijkse vennen    47 

 
 

7 LITERATUUR 

Beer, D. de & L. Peeters, 2018. Nieuwe en interessante vondsten voor Vlaanderen 5. Muscillanea 38: 
6-12. 

Bekking, M. en M. Smulders, 2011. De Mossen van De Geelders. Inventarisatieproject 
Mossenwerkgroep Eindhoven. 

Bekking, M., 2012. De mossen van de Maashorst. Inventarisatieproject van de Mossenwerkgroep 
KNNV, afdeling Eindhoven. 

Bouman, A.C., 2002. De Nederlandse veenmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse 
Sphagnopsida. Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV & A.C. Bouman. 

Buter C. ,M. Michiels & P. van Ruth, 2010. De Mosflora van de Moerputten. Verslag van het 
inventarisatieonderzoek 2007 – 2010, uitgevoerd door de KNNV mossenwerkgroep ’s-Hertogenbosch 
/Tilburg 

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. 
 
NDFF, 2020. www.verspreidingsatlas.nl  

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

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

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

Siebel, H.N., R.J. Bijlsma & L.B. Sparrius, 2013, Basisrapport voor de Rode Lijst Mossen 2012. 
Buxbaumiella 96: 1-75. 

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

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

Smulders, M., 2012. De Mossen van Venrode en omgeving. Inventarisatieproject Mossenwerkgroep 
Eindhoven. 

Smulders, M. 2014. De mossen van de Reuselse Moeren. Inventarisatieproject Mossenwerkgroep 
Eindhoven. 

http://www.verspreidingsatlas.nl/


De mossen rond de Oisterwijkse vennen    48 

 
 

Smulders, M., 2014. Mossen langs de Beerze. Inventarisatieproject Mossenwerkgroep Eindhoven. 

Smulders H.A.M., 2014. Bijzondere mossen in Nationaal Park de Meinweg. Natuurhistorisch 
Maandblad 103/6: 166-173; 

Smulders M., 2019. De mossen van het Groene Woud. Inventarisatieproject Mossenwerkgroep 
Eindhoven.  

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

Zielman, R., 2017. Bryum demaretianum Arts nieuw in Nederland gevonden. Buxbaumiella 109: 32-33 

 


