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1 INLEIDING 
 
In 2014 is de gezamenlijke mossenwerkgroep van de afdelingen van KNNV- en IVN- Deventer gestart. 
De meeste deelnemers beschikten toen over niet meer dan basiskennis van mossen. 
Na één seizoen van oefenen met het zoeken naar, determineren van en praten over mossen werd het tijd om serieus aan de slag te gaan met een poging 
om een compleet kilometerhok te determineren. 
Dit vereiste een veel grotere tijdsinvestering, maar betekende ook vooruitgang boeken in kennis en vaardigheden, omdat we onszelf dwongen om alle 
mossen te determineren en door te gaan tot de soortnaam bekend was. Door een BLWG-excursie te organiseren die bezocht werd door specialisten binnen 
de BLWG konden veel determinaties bevestigd worden, werden nieuwe soorten gevonden en zijn ook enkele foute determinaties uit de lijst verwijderd. 
 

2 WERKWIJZE 
 
Tussen oktober 2015 en juni 2016 is het kilometerhok bijna wekelijks tussen 10 en 12.30 uur bezocht door minimaal twee tot vier personen.  Bij vorst of nat 
weer werd eerder verzameld materiaal thuis gedetermineerd. Veel mossoorten konden door ons niet met zekerheid in het veld gedetermineerd worden 
door gebrek aan ervaring. Er werd materiaal meegenomen en verdeeld over twee personen.  Het materiaal werd vervolgens gedetermineerd door middel 
van microscopisch onderzoek en daarna werden de resultaten besproken. Maandelijks werd een mossenavond georganiseerd waar enkele onderzochte 
mossen met meer mensen nogmaals werden gedetermineerd om het determineren met behulp van gidsen onder de knie te krijgen.  Het onderzochte 
materiaal is zo mogelijk in een herbarium bewaard.  
Bij de determinaties hebben we gebruik gemaakt van gidsen en digitale informatie.  Zie hiervoor hoofdstuk 7: informatiebronnen. 
De projectverslagen van de mossenwerkgroep van KNNV- afdeling Eindhoven hebben als voorbeeld gediend bij de verslaglegging van dit 
inventarisatieproject (Smulders, 2015). 
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3 HET GEBIED 
Het onderzochte gebied bestaat uit kilometerhok 212-476 (zie figuur 1, het omkaderde gebied). Dit kilometerhok ligt in een gebied dat Baarlerhoek wordt 
genoemd ten noord-oosten van Deventer.   
 

                            
Figuur 1: Uurhok Deventer-Oost.    Het omkaderde gebied is kmhok 212-476                                   Figuur 2: Kmhok 212-476.   De herinrichting van het gebied  
                                                                                                                                                                          rond de Zandwetering is hier zichtbaar aan de zuidzijde.                                                                                                                                                                     

 
Kmhok 212-476 maakt deel uit van het uurhok Deventer-Oost. Dit uurhok (atlasblok) is door de BLWG aangegeven als één van de witte gebieden die de 
afgelopen 20-30 jaar onvoldoende zijn onderzocht (www.BLWG.nl). 
Binnen het genoemde witte gebied viel de keuze op dit kilometerhok omdat aan de zuidzijde ervan de Zandwetering stroomt. Dit gebied is in 2007 
heringericht en wordt deels beheerd als natuurontwikkelingsgebied.  
 

file:///C:/Users/Public/Documents/KNNV-afdeling%20Deventer/mossenwerkgroep/2015-%202016/(www.BLWG.nl)
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4 BIOTOPEN IN KMHOK 212-476 
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de mossen die voorkomen in dit gebied worden zoveel mogelijk verschillende biotopen onderzocht:  bos, 
zowel jong als ouder, steen/beton, oevers, poelen, kale bodem, vochtig grasland, houtsingels, taluds/greppels, bermen. 
 

4.1 Zandwetering met poelen, oever, natte/vochtige graslanden, met gedeeltelijk kale bodem, rietmoeras en steilkantjes 
De Zandwetering en directe omgeving zijn begin 2007 door het toenmalige waterschap Groot-Salland heringericht. Er is veel grond afgegraven om de 
waterbergende functie van de Zandwetering te verhogen. Er lag in 2007 een relatief zware waterbergingsopgave in het gebied vanwege de bouw van huizen 
aan de rand van nieuwbouwwijk de Vijfhoek en het geplande industrieterrein in het Linderveld ten noorden van de Zandwetering. Dit industrieterrein is 
uiteindelijk niet op deze plaats gekomen.  
De tweede opgave voor het gebied was natuurontwikkeling in combinatie met de functie van recreatief uitloopgebied aan de rand van de Vijfhoek. 
Bij de herinrichting is op sommige plaatsen waarschijnlijk  tot zo’n 50 cm grond verwijderd. Als gevolg hiervan zijn steilrandjes ontstaan aan de noordzijde 
van het heringerichte gebied. De Zandwetering is bochtiger gemaakt en, wat vooral voor mossen belangrijk is, aan weerszijden zijn schrale, natte tot 
vochtige graslandjes ontstaan. ’s Winters staan deze landjes plasdras. In de lente worden ze weer begaanbaar. 
Sinds 2007 worden de graslanden aan weerzijden van de Zandwetering éénmaal per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Figuur 3 geeft een beeld 
van de herinrichting van het deelgebied sinds 2007. Het meest westelijk gelegen gebiedje langs het Overijssels kanaal ligt buiten het onderzochte 
kilometerhok. 
 

  
 
 
Bij de herinrichting is de voedselrijke bovenlaag verwijderd van de gronden die grenzen aan de Zandwetering. Aan de oppervlakte ligt nu lemig zand, met 
zeer lokale verschillen in leemgehalte en grofheid van het zand.  De geelbruine leem is mogelijk löss dat tijdens de ijstijd in luwe dalen is afgezet. (Spek et al, 

Figuur 3: gedeelte van de beheerkaart van dit deelgebied. 
                Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta. 
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1996). Het gebied staat onder invloed van regionale diepe kwelstromen vanaf de Sallandse heuvelrug (Spek et al, 1996). Hierdoor is er sprake van basenrijk 
en kalkhoudend grondwater op maaiveldhoogte van de nu relatief laaggelegen graslanden.  
Het beheer bestaat uit jaarlijks maaien van de laaggelegen gronden direct langs de Zandwetering. Het maaisel wordt afgevoerd. 
Dat het gebied onder invloed van kwel staat is ook te zien aan de aanwezigheid van Waterviolier en de Rietorchis . 
Aan de rand van de poelen en op natte plaatsen groeit in dit kleine gebied op veel plaatsen Kruipend moerasscherm (Apium repens). Dit is een soort die op 
de Nederlandse Rode Lijst staat en het is een soort van de EU-habitatrichtlijn.  Wat vaatplanten betreft is dit dus al een interessant gebied.  
 

                                                 
 

4.2 Gemengd bos met dood liggend hout, bosranden, houtsingels, bomenrijen, greppels, bermen. 
In het kilometerhok ligt een klein bosgebied met Larix en Fijnspar. Verder komen, vooral aan de randen, ook loofbomen voor, zoals Zomereik, Gewone vlier, 
Wilde lijsterbes en Zwarte els. Verder zijn er enkele houtsingels met elzen en gemengd loofhout en struiken, waaronder Meidoorn. Er is verder een zandpad 
met aan weerszijden hoge eiken en droge greppels.  
 

4.3 Beton 
Stenige milieus bestonden vooral uit betonplaten, duikers en taluds.  
Er waren enkele boerderijen en huizen in het gebied, die niet bezocht zijn, vanwege de aanwezigheid van loslopende honden. 



7 
 

5 MOSSOORTEN  
Verreweg de meeste soorten mossen zijn gevonden in de afgegraven terreinen rond de Zandwetering. Daar zijn soorten gevonden die te verwachten zijn op 
natte of vochtige standplaatsen, maar ook enkele mossen die je eerder zou verwachten in duingebieden. Door aandacht te besteden aan de relatie tussen 
het voorkomen van mossoorten, de plantengemeenschappen  en de abiotiek van het gebied is getracht het inzicht te vergroten in de standplaatsfactoren 
die bepalen of een mos zich kan vestigen in een bepaald gebied. 
In de Beknopte Mosflora van Nederland en België (Siebel en During, 2011) wordt bij elke mossoort aangegeven in welke plantengemeenschap deze 
overwegend te vinden is. Door dit na te zoeken in de serie Vegetatie van Nederland, deel 2-5 (Schaminée, Stortelder et al, 1995-1999) en, samengevat, in de 
Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland (Schaminée et al, 2010), ontstaat meer inzicht in het voorkomen van bepaalde mossoorten in de 
verschillende deelgebieden van het kilometerhok.  
 
Van de verschillende biotopen  in kilometerhok 212-476 worden de aangetroffen mossoorten weergegeven in tabellen. 
 
Van elke mossoort worden gegevens vermeld: 
 
1 De wetenschappelijke naam en de Nederlandse naam.  

2 Als het mos fertiel, met sporenkapsels,  wordt aangetroffen,  wordt dit aangegeven (f). Zonder sporenkapsels wordt de soort weergegeven als steriel (*). 

3 Er wordt aangegeven of het mos algemeen voorkomt in Nederland of zeldzaam is. Deze informatie is afkomstig uit de online  Naamlijst van de   
      Nederlandse Mossen   (http://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst.aspx?groep=B) . (Siebel, During & van Melick, 2005) en afgeleid uit het aantal  
      atlasblokken  waarin het mos gevonden is via www.verspreidingsatlas.nl . Voor de betekenis van aanduidingen voor zeldzaamheid zie bijlage 2. 

4 Ook wordt het aangegeven als de soort op de Rode Lijst Mossen staat (Siebel, Bijlsma & Sparrius, 2012). De statusindeling is volgens de toelichting op de    
      Rode Lijst Mossen. Zie bijlage 2 voor toelichting op de status codes. 

5 Om inzicht te krijgen in de plantengemeenschap(pen) waarin de mossoort vaak voorkomt wordt de code voor de planten- en mossengemeenschap     
    weergegeven zoals aangegeven in de Beknopte  mossengids (Siebel & During, 2011 ).  

6  Daarnaast wordt aangegeven of de mossoort een kensoort (K) is van een plantengemeenschap volgens de indeling die gehanteerd is in vier delen van de    
    Vegetatie van Nederland (Schaminée, Stortelder et al, 1995-1999). (Een kensoort is een soort die in een bepaalde plantengemeenschap veel vaker    
    voorkomt dan in alle andere plantengemeenschappen en daarmee dus karakteristiek is voor die gemeenschap.) 
 
 
  

file:///C:/Users/Public/Documents/KNNV-afdeling%20Deventer/mossenwerkgroep/2015-%202016/(http:/www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst.aspx%3fgroep=B
http://www.verspreidingsatlas.nl/
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5.1 Zandwetering met poelen, oever, natte/vochtige graslanden, met gedeeltelijk kale bodem, rietmoeras en steilkantjes 
 

5.1.1 Aangetroffen mossoorten rond de Zandwetering 
 

Wetenschappelijke 
naam 

ste
riel (*

) o
f fertiel (f) 

algem
een

 o
f zeld

zaam
 in

 
N

ed
erlan

d
 

R
o

d
e Lijst 

Biotoop in kmhok  
212-476 

De planten-
gemeenschappen 
incl. mossen-
gemeenschappen 
vanaf nr 44, 
waarin de soort 
meestal 
voorkomt, 
volgens Siebel en 
During  
(2011), paragraaf 
1.4 

Levenstrategie 
(Siebel en During, 
2011), paragraaf 
1.5 

Kensoort (K) in 
Planten- 
gemeenschap
pen:  
(Schaminée, 
Stortelder et 
al, 1995-1999)  

Nederlandse naam 

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

Amblystegium varium * a  Natte vrij open oever 8B, 16A, 44Aa blijver (kruiper)  Oeverpluisdraadmos 

Aneura pinguis f a  Kaal lemig zand 7Ab, 8B, 9Ba, 16A kolonist K (9Ba)  Echt vetmos 

Atrichum undulatum f aa  Vochtig grasland 51A kolonist  Groot rimpelmos 

Barbula unguiculata * aaa  Vochtig lemig zand 50 kolonist  Kleismaragdsteeltje 

Brachythecium mildeanum * a  Nat, kaal grasland 16Ab blijver (kruiper)  Moerasdikkopmos 

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

blijver (kruiper)  Gewoon dikkopmos 

Bryum algovicum1 f z  Vochtig lemig zand 14Ca, 27Aa, 50Aa pendelnomade K (27Aa2) Netknikmos 

Bryum barnesii f aaa  Vochtig kaal lemig 
zand 

50 kolonist  Geelkorrelknikmos 

Bryum dichotomum * aaa  Kaal lemig zand 50 kolonist  Grofkorrelknikmos 

Bryum intermedium1 f zz  Kaal lemig zand 28, 50A kolonist  Middelst knikmos 

Bryum pallens * a  Vochtig lemig zand 28Aa, 50 kolonist  Rood knikmos 



9 
 

Bryum pseudotriquetrum * a  Vochtig Kaal lemig 
zand 

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

Bryum rubens * aa  Kaal lemig zand 50 efemere kolonist  Braamknikmos 

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

Campylopus introflexus * aaa  Vochtig kaal grasland 14, 20Aa, 49 kolonist  Grijs kronkelsteeltje 

Cephaloziella stellulifera2 f zzz Ge Vochtig lemig zand 51 kolonist  Greppeldraadmos 

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

Climacium dendroides * a  Vochtig open grasland 16A blijver K (16A) Boompjesmos 

Dicranella cerviculata f z Kw Open lemig zand 49Ca, 51Ab kolonist  Kroppluisjesmos 

Dicranella schreberiana 
var. schreberiana 

* a  Kaal lemig zand. 
Tussen Pellia 
endiviifolia 

50B Efemere kolonist  Hakig greppelmos 

Dicranella schreberiana 
var. Robusta 3 

* a  kaal vochtig grasland 50B Efemere kolonist  Hakig greppelmos 

Dicranella varia f aa  Steilrandje lemig zand 50Ab kolonist  Kleigreppelmos 

Didymodon fallax * a  Vochtig lemig zand 50A kolonist  Kleidubbeltandmos 

Didymodon tophaceus f a  Vochtig lemig zand 27Aa, 50Ab kolonist K (27Aa2) Stomp dubbeltandmos 

Ditrichum heteromallum * zz  Kaal lemig zand 51A kolonist  Gebogen smaltandmos 

Ditrichum cylindricum * a  Steilkant, lemig zand 50B Efemere kolonist  Hakig smaltandmos 

Drepanocladus aduncus * aa  Nat open grasland 8B blijver  Moerassikkelmos 

Drepanocladus polygamus * z Kw Nat kaal grasland 9Ba, 16A kruiper K (9Ba4) Goudsikkelmos 

Hypnum cupressiforme 
(var. Lacunosum) 

* aaa  Nat open grasland bij 
poel.  

47, 48, 49 blijver K (14) Gesnaveld klauwtjesmos 

Leptodictyum riparium * aa  Op tak in het water 44A kruiper  Beekmos 

Marchantia polymorpha f aaa  Vochtig open grasland 50B kolonist  Parapluutjesmos 

Oxyrrhynchium hians * aa  Open gras lemig zand 15Aa, 16, 17, 43A blijver  Kleisnavelmos 

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

broedpendelaar K (9Ba4) Gekroesd plakkaatmos 

Physcomitrium pyriforme f aa  Vochtig open grasland 50Ba pendelannuel  Gewoon knikkertjesmos 

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

 Rond boogsterrenmos 

Plagiomnium elatum4 * zz Kw Vochtig kaal grasland 8B, 9B, 16A Langlevende  Geel boogsterrenmos 
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pendelaar 

Pleuridium subulatum * z  vochtig lemig zand 50B pendelannuel  Groot kortsteeltje 

Pogonatum urnigerum * z  vochtig lemig zand 51A kolonist  Grote viltmuts 

Pohlia melanodon f a  Vochtige lemige 
bodem 

50Ab kolonist  Kleipeermos 

Pohlia Wahlenbergii  z  Vochtige lemige 
bodem 

7A, 12, 50Ab kolonist  Bleek peermos 

Polytrichum commune var. 
Fastigatum 

* a  Vochtig open grasland 9Aa, 11Aa, 11Ba, 
41 

blijver  Gewoon haarmos, vertakt 

Polytrichum juniperum 
var. Juniperum 

* aa  vrij open begroeiing 
op lemig zand 

14, 20 blijver  Echt zandhaarmos 

Preissia quadrata5 f zzz Kw vochtig lemig zand 7Ab, 9Ba, 46B kruippendelaar K (9Ba) Vierkantsmos 

Pseudephemerum nitidum f a  Vochtig lemig zand 50B pendelannuel  Vals kortsteeltje 

Pseudoscleropodium 
purum 

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

blijver  Groot laddermos 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

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

Riccardia chamaedryfolia * a  Tussen Pellia 
endiviifolia 

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

Riccardia incurvata * z  Open lemig zand 28Aa broedkolonist K (28Aa1) Hol moerasvorkje 

Riccia sorocarpa * a  Bij lemig steilkantje 50B pendelannuel K (28Aa3) Klein landvorkje 

Ulota crispa f aa  Op jonge eik 47Aa pendelnomade  Trompetkroesmos 
 

         

Fissidens adianthoides6  z kw Moeras tussen Riet 9Ba, 14Ca, 51Bb kolonist K (9Ba) Groot vedermos 

         

1: gedetermineerd door Rienk-Jan Bijlsma. 
2: gecontroleerd door Huub van Melick. 
3: gedetermineerd door Henk Siebel. 
4: gecontroleerd door Marleen Smulders. 
5: gecontroleerd door  Michel Zwarts en Klaas van Dort 
6: gevonden tijdens de BLWG-excursie van 26 maart 2016 in het, aan de westzijde, aangrenzende kmhok  211-476, maar behorend tot hetzelfde afgegraven 
gebied rond de Zandwetering. 
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5.1.2 Conclusies voor het deelgebied Zandwetering  
 
Er zijn 50 verschillende soorten gevonden, in voorkomen variërend van zeer algemeen tot zeer zeldzaam.  12 soorten zijn vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam en 
5 soorten staan op de Rode Lijst. 
Ten westen van het onderzochte kmhok, in het kmhok 211-476, bevindt zich ook een afgegraven terrein naast de Zandwetering als deel van het 
natuurontwikkelingsgebied  (zie figuur 3). Daar is Fissidens adianthoides (Groot vedermos) gevonden. Dit is de 6-de Rode Lijst soort  voor dit deelgebied.  
 
Wat zeggen de gevonden mossen over het gebied?  
De vier delen van de Vegetatie van Nederland (Schaminée, Stortelder et al, 1995-1999) en de samenvatting hiervan in de Veldgids Plantengemeenschappen 
(Schaminée et al, 2010) bieden informatie hierover. 
Er is een aantal kensoorten gevonden uit de klasse 9, de klasse van de kleine zegge. Kensoorten zijn plantensoorten, waaronder mossen, die in één bepaalde 
gemeenschap veel meer voorkomen dan in alle andere plantengemeenschappen (zie ook Siebel & During, 2011, blz 31). 
De aangetroffen mossoorten uit klasse 9 horen allemaal tot het Knopbiesverbond (9Ba). Mossen uit dit verbond vind je op venige, gebufferde standplaatsen 
die enigszins basenrijk zijn. Ze komen voor in duinvalleien, laagvenen en beekdalen. 
Het gaat bij de Zandwetering om Echt vetmos, Veenknikmos, Goudsikkelmos, Gekroesd plakkaatmos, Vierkantsmos, Gewoon moerasvorkje en  
Groot vedermos.  
 

                               
Echt vetmos met beginnende sporenkapsels       Veenknikmos, later in het voorjaar                 Gekroesd plakkaatmos                     enorm veel sporenkapsels 
                                                                                     met kapsels met oranje dekseltje                                                                                  van Gekroesd plakkaatmos 
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Van deze kensoorten zijn Goudsikkelmos en Gekroesd plakkaatmos ook kensoort op associatieniveau: de 
knopbiesassociatie (9Ba4).  Deze gemeenschap komt voor in duinvalleien op kalkrijk zand of als kalkrijk 
grondwater toestroomt. 
Het betreft hier geen natuurlijke situatie maar een natuurontwikkelingsgebied waar, uit oogpunt van 
waterberging,  afgraving heeft plaatsgevonden.  
Kalkhoudend grondwater is aanwezig omdat dit in de vorm van diepe kwel van de Sallandse heuvelrug richting 
het IJsseldal stroomt en op plaatsen met een laag maaiveld aan de oppervlakte komt. Door het afgraven is 
mogelijk een humusrijke en stikstofrijke bovenlaag afgevoerd waardoor enigszins humeus en lemig zand aan de 
oppervlakte kwam. Samen met de kalkhoudende kwel aan het maaiveld zorgt dit voor de abiotische 
omstandigheden waarin bovenstaande kensoorten zich konden vestigen na 2007 en zich tot nu toe ook konden 
handhaven. 
Gekroesd plakkaatmos wordt ook regelmatig aangetroffen in plantengemeenschap 27Aa2. Dat is de associatie 
van Strandduizendguldenkruid en Krielparnassia. Dit is een pioniergemeenschap in duinvalleien en randen van 
strandvlakten. De zandbodem is er min of meer kalkrijk, humusarm, neutraal tot basisch, in de winter 
overstroomd en in de zomer vochtig. Er zijn in dit gebied ook nog twee kensoorten van deze associatie 
gevonden, namelijk Netknikmos en Stomp dubbeltandmos. 
Zo kun je door natuurontwikkeling mossoorten aantreffen die je van nature eerder aan de kust zou aantreffen. 
In het oerlandschap van Salland, na de ijstijden zijn waarschijnlijk geen beekdalen geweest, maar wel 
dalvormige laagten. (Spek et al, 1996). Aan de randen daarvan, waar geen uitgebreide veenvorming was hebben misschien in het verleden de nu gevonden 
soorten ook een plekje hebben gehad. 
 
Om de huidige mossengemeenschap in stand te houden is jaarlijks maaibeheer noodzakelijk, omdat het gebied anders snel zal dichtgroeien met bomen en 
struiken.  Het huidige maaibeheer is optimaal, omdat er zéér kort gemaaid wordt (mondelinge mededeling Rienk-Jan Bijlsma). Op sommige plaatsen is bijna 
geschraapt. Dit voorkomt dat zich in het gebied uitgebreide plakkaten gaan vormen van Puntmos die andere mossoorten doen verdwijnen. Er is veel 
microreliëf in het terrein, door aanwezigheid van richels en steilrandjes op diverse niveaus. Zelfs microreliëf en kale grond door bandensporen.  Door het 
microreliëf en de stukken met kale bodem kunnen pioniermossen in het gebied een plek krijgen en vooral ook houden. 
In de mossentabel is de levensstrategie van de mossoorten weergegeven. Wat opvalt is het grote aantal pioniersoorten. Hiervoor is het huidige beheer erg 
belangrijk.   
In de mossentabel is ook aangegeven wat de indicatie is van de mossengemeenschappen op verbondsniveau. Dit zijn de nummers vanaf 44. 
Drie van de kensoorten van plantengemeenschap 9Ba in dit gebied hebben een aanduiding voor een mossengemeenschappen, namelijk  Gekroesd 
plakkaatmos (50Ab), Vierkantsmos (46B) en Groot vedermos (51 Bb). Dit zijn gemeenschappen die verwijzen naar beschutte vochtige omstandigheden. 
  



13 
 

5.2 Mossoorten in het overige deel van kilometerhok 212-476, met uitzondering van de mossen op beton. 
 

Wetenschappelijke 
naam 

ste
riel (*

) o
f fertiel (f) 

algem
een

 o
f zeld

zaam
 in
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d
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e Lijst 

Biotoop in kmhok  
212-476 

De planten-
gemeenschappen 
incl. mossen-
gemeenschappen 
vanaf nr 44, 
waarin de soort 
meestal 
voorkomt, 
volgens Siebel en 
During  
(2011), paragraaf 
1.4 

Levenstrategie 
(Siebel en During, 
2011), paragraaf 
1.5 

Kensoort (K) in 
Planten- 
gemeenschap
pen:  
(Schaminée et 
al, 1995) deel  
2 t/m 5 

Nederlandse naam 

Aulacomnium androgynum * aa  Dood liggend hout 49Aa broedkolonist K (42Aa) Gewoon knopjesmos 

Bryum argenteum * aaa  Zandige berm 12, 50 kolonist K (12Aa3) Zilvermos 

Campylopus flexuosus * aa  Dood zacht hout 41Aa, 42Aa, 49 kolonist  Boskronkelsteeltje 

Campylopus pyriformis * aa  Boomvoet, greppel 20Aa, 49 kolonist  Breekblaadje 

Dicranella heteromalla f aa  Boomvoet, greppel 51 kolonist K (42) Gewoon pluisjesmos 

Dicranoweisia cirrata * aaa  Boomschors in bos 47, 49B kolonist  Gewoon sikkelsterretje 

Dicranum scoparium * aa  Op boomvoet in berm 14,19,20,40, 
41,42, 49B 

blijver  Gewoon gaffeltandmos 

Funaria hygrometrica f aaa  Berm 50B zwerver  Gewoon krulmos 

Hypnum cupressiforme f aaa  Liggend dood hout 47, 48, 49 blijver K (14) Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum jutlandicum * aa  Bosbodem  11,20, 41A, 49 blijver K (20) Heideklauwtjesmos 

Kindbergia praelonga * aaa  Nat grasland 
bosbodem 

16, 43A, 48Ba blijver  Fijn laddermos 

Lophocolea bidentata  aa  Dood liggend hout 43, 48A kruiper  Gewoon kantmos 

Lophocolea heterophylla  aaa  Dood liggend hout 49 kolonist  Gedrongen kantmos 

Mnium hornum * aa  Greppel, boomvoet 39, 41, 42, 43, 
48A, 49 

Langlevende 
pendelaar 

 Gewoon sterrenmos 

Orthodontium lineare f aa  boomvoet 49Aa kolonist K (42Aa) Geelsteeltje 
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Orthotrichum affine f aaa  Boomstam bosrand 47A nomade  Gewone haarmuts 

Orthotrichum lyellii * aa  boomstam 47Aa broedpendelaar  Broedknophaarmuts 

Orthotrichum tenellum f a  Schors van zieke boom 47Ab kolonist  Slanke haarmuts 

Plagiomnium undulatum * aa  Greppel in bos 39Aa, 43A Langlevende 
pendelaar 

K (43) Gerimpeld 
boogsterrenmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. dent 

* aa  boomvoet 48Ba, 49B Kruiper  Glanzend platmos 

Plagiothecium laetum * aa  Dood hout 49 kruiper  Krom platmos 

Pseudotaxiphyllum elegans * aa  bosbodem 51Ba broedkolonist K (42Aa3) Gewoon pronkmos 

Radula complanata * aa  Dood liggend hout 47 snelpendelaar  Gewoon schijfjesmos 

Tetraphis pellucida f a  Dood liggend hout 49Aa kolonist  Viertandmos 

Ulota crispa f aa  Op jonge eik 47Aa pendelnomade  Trompetkroesmos 
 

 
 
Er zijn 25 verschillende soorten gevonden, in voorkomen variërend van zeer algemeen tot vrij algemeen (aaa, aa, a).  Het is mogelijk dat enkele zeer 
algemene soorten of algemene soorten na determinatie in het veld niet genoteerd zijn als zij al eerder waren aangetroffen rond de Zandwetering. Ze 
ontbreken dan in deze tabel, maar zijn wel te vinden in de overzichtstabel  van kmhok 212-476 in Bijlage 1. 
 

5.3 Mossoorten op beton in kmhok 212-476. 
 

Barbula convoluta * aaa  beton 50Aa kolonist  Gewoon smaragdsteeltje 

Grimmia pulvinata f aaa  Betonnen duiker 46Aa nomade  Gewoon muisjesmos 

Orthotrichum anomalum f aa  beton 46Aa nomade  Gesteelde haarmuts 

Orthotrichum diaphanum f aaa  beton 46Aa, 47Ab kolonist  Grijze haarmuts 

Schistidium crassipilum f aa  Op betonnen duiker 46Aa nomade  Muurachterlichtmos 

Tortula muralis f aaa  Betonnen talud 46 kolonist K (21) Gewoon muursterretje 

 
Op beton zijn in dit kmhok alleen 6 zeer algemene en algemene soorten gevonden. 
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6 BIJZONDERE SOORTEN 
Er zijn 13 mossoorten (12 in kmhokb212-476) gevonden die vrij zeldzaam (z), zeldzaam (zz), of zeer zeldzaam (zzz) zijn in Nederland.  
Deze zijn allemaal aangetroffen in de afgegraven terreinen rond de Zandwetering.  Het gaat om de volgende mossen: 
 
 

Cephaloziella stellulifera (Greppeldraadmos)  
Het mos is zeer zeldzaam in Nederland (zzz) en staat op de Rode Lijst als  ‘gevoelig’ (ge). 
 
Dit mos is niet eeder aangetroffen in de wijde omgeving van Deventer. De meeste waarnemingen zijn in Brabant gedaan. En het is een enkele keer 
aangetroffen in de noordelijke provincies en Zuid-Holland(www.verspreidingsatlas.nl).  
In het natuurontwikkelingsgebied rond de Zandwetering is het op twee plaatsen aangetroffen. Het groeit hier tussen Gekroesd plakkaatmos en Puntmos  en 
in het algemeen te midden van  soorten van het knopbiesverbond. 
Op één plekje groeide het in een kuiltje aan de rand van een iets hoger richeltje naast de poel. Het maaiveld staat er in de winter plasdras. 
Het mosje is klein, ongeveer 5 mm hoog. Het werd gevonden met perianthen, waardoor het goed herkenbaar was. 
 

Preissia quadrata (Vierkantsmos) 
Het mos is zeer zeldzaam in Nederland (zzz) en staat op de Rode Lijst als Kwetsbaar (Kw). 
 
Het mos wordt op verschillende plekken in Nederland aangetroffen, met als overeenkomst een gebufferde natte bodem (www.verspreidingsatlas.nl). 
Het werd rond de Zandwetering op verschillende plaatsen aangetroffen in één afgegraven terrein in plakkaten van soms zo’n 10 cm diameter. 
 

       

http://www.verspreidingsatlas.nl/
http://www.verspreidingsatlas.nl/
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In de winter was de standplaats nat en in het voorjaar droogde de standplaats in een droge periode zo uit dat de inmiddels gevormde sporenkapsels 
verschrompelden. De lobben zijn tamelijk langgerekt vergeleken met fotomateriaal in gidsen of op internet. Op de BLWG-excursie werd dit de 
‘natuurontwikkelingsvariant’ genoemd. 
 
 

Plagiomnium elatum (Geel boogsterrenmos) 
Het mos is zeldzaam in Nederland (zz) en staat op de Rode Lijst als Kwetsbaar (Kw). 
 
Het mos groeit op basenrijke natte plaatsen op venige bodem en is verspreid in Nederland aangetroffen, maar niet eerder in de wijde omgeving van 
Deventer. Het groeit langs de zandwetering in diverse plakkaten. De lichtgroene of geelgroene plakkaten vallen vooral in de winter op.  
Het mos is hier ongeveer 6 cm hoog. 
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Bryum intermedium (Middelst knikmos) 
Het mos is zeldzaam in Nederland (zz), maar staat niet op de Rode Lijst. 
Het mos komt in Nederland voor op jonge vochtige bodems, variërend van zand tot leem en meestal basenrijk. (www.verspreidingsatlas.nl). Dit klopt met de 
standplaats in dit terrein. Het mos is op verschillende deelterreintjes gevonden. Het kwam inderdaad voor op de plekken die kaal waren en mogelijk na 2007 
nogmaals zijn kaalgeschraapt. De standplaats is in de winter behoorlijk nat. 

 
Pohlia melanodon (Kleipeermos) 
Het mos komt algemeen voor in Nederland (a). 
Het is verspreid in Nederland te vinden op open, kale vochtige plekjes op lemige of kleiïge bodem. Wat bijzonder was in dit gebied is het feit dat het met 
zeer veel sporenkapsels aangetroffen werd. De lemige en zandige plekjes in de bodem waren door kleurverschil te herkennen en dit mos was precies te 
vinden op de lemige plaatsen. 
 

Pohlia Wahlenbergii (Bleek peermos) 
Het mos is vrij zeldzaam in Nederland (z). 
Het mos groeit op vochtige zandige grond bij kwelplekken en in moerassige graslanden. Het is vooral bekend van de hogere zandgronden. 
(www.verspreidingsatlas.nl).  Het mos is herkenbaar aan de bleek blauwgroene kleur. Het kwam in dit gebied vrij massaal voor. Vooral de jonge scheuten 
waren door de lichte kleur goed herkenbaar. Het mos ‘verdrinkt’ in de winter en vormt dan in het voorjaar weer jonge scheuten op de inmiddels zwart 
geworden oude stengels. 
 

                                                     
            Kleipeermos                                                 Bleek peermos                                                                   Bleek peermos  
 

file:///C:/Users/Public/Documents/KNNV-afdeling%20Deventer/mossenwerkgroep/2015-%202016/www.verspreidingsatlas.nl
http://www.verspreidingsatlas.nl/
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8 BIJLAGE 1   COMPLETE LIJST VAN AANGETROFFEN MOSSEN IN KMHOK 212-476 
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gemeenschappen 
incl. mossen-
gemeenschappen 
vanaf nr 44, 
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meestal 
voorkomt, 
volgens Siebel en 
During  
(2011), paragraaf 
1.4 

Levenstrategie 
(Siebel en During, 
2011), paragraaf 
1.5 

Kensoort (K) in 
Planten- 
gemeenschap
pen:  
(Schaminée et 
al, 1995) deel  
2 t/m 5 

Nederlandse naam 

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

Amblystegium varium * a  Natte vrij open oever 8B, 16A, 44Aa blijver (kruiper)  Oeverpluisdraadmos 

Aneura pinguis f a  Kaal lemig zand 7Ab, 8B, 9Ba, 16A kolonist K (9Ba)  Echt vetmos 

Atrichum undulatum f aa  Vochtig grasland 51A kolonist  Groot rimpelmos 

Aulacomnium androgynum * aa  Dood liggend hout 49Aa broedkolonist K (42Aa) Gewoon knopjesmos 

Barbula convoluta * aaa  beton 50Aa kolonist  Gewoon smaragdsteeltje 

Barbula unguiculata * aaa  Vochtig lemig zand 50 kolonist  Kleismaragdsteeltje 

Brachythecium mildeanum * a  Nat, kaal grasland 16Ab blijver (kruiper)  Moerasdikkopmos 

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

blijver (kruiper)  Gewoon dikkopmos 

Bryum algovicum1 f z  Vochtig lemig zand 14Ca, 27Aa, 50Aa pendelnomade K (27Aa2) Netknikmos 

Bryum argenteum * aaa  Zandige berm 12, 50 kolonist K (12Aa3) Zilvermos 

Bryum barnesii f aaa  Vochtig kaal lemig 
zand 

50 kolonist  Geelkorrelknikmos 

Bryum dichotomum * aaa  Kaal lemig zand 50 kolonist  Grofkorrelknikmos 

Bryum intermedium1 f zz  Kaal lemig zand 28, 50A kolonist  Middelst knikmos 

Bryum pallens * a  Vochtig Kaal lemig 
zand 

28Aa, 50 kolonist  Rood knikmos 
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Bryum pseudotriquetrum * a  Vochtig Kaal lemig 
zand 

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

Bryum rubens * aa  Kaal lemig zand 50 efemere kolonist  Braamknikmos 

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

Campylopus flexuosus * aa  Dood zacht hout 41Aa, 42Aa, 49 kolonist  Boskronkelsteeltje 

Campylopus introflexus * aaa  Vochtig kaal grasland 14, 20Aa, 49 kolonist  Grijs kronkelsteeltje 

Campylopus pyriformis * aa  Boomvoet, greppel 20Aa, 49 kolonist  Breekblaadje 

Cephaloziella stellulifera2 f zzz Ge Vochtig lemig zand 51 kolonist  Greppeldraadmos 

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

Climacium dendroides * a  Vochtig open grasland 16A blijver K (16A) Boompjesmos 

Dicranella cerviculata f z Kw Open lemig zand 49Ca, 51Ab kolonist  Kroppluisjesmos 

Dicranella heteromalla f aa  Boomvoet, greppel 51 kolonist K (42) Gewoon pluisjesmos 

Dicranella schreberiana 
var. schreberiana 

* a  Kaal lemig zand. 
Tussen Pellia 
endiviifolia 

50B Efemere kolonist  Hakig greppelmos 

Dicranella schreberiana 
var. Robusta 3 

* a  kaal vochtig grasland 50B Efemere kolonist  Hakig greppelmos 

Dicranella varia f aa  Steilrandje lemig zand 50Ab kolonist  Kleigreppelmos 

Dicranoweisia cirrata * aaa  Boomschors in bos 47, 49B kolonist  Gewoon sikkelsterretje 

Dicranum scoparium * aa  Op boomvoet in berm 14,19,20,40, 
41,42, 49B 

blijver  Gewoon gaffeltandmos 

Didymodon fallax * a  Vochtig lemig zand 50A kolonist  Kleidubbeltandmos 

Didymodon tophaceus f a  Vochtig lemig zand 27Aa, 50Ab kolonist K (27Aa2) Stomp dubbeltandmos 

Ditrichum heteromallum * zz  Kaal lemig zand 51A kolonist  Gebogen smaltandmos 

Ditrichum cylindricum * a  Steilkant, lemig zand 50B Efemere kolonist  Hakig smaltandmos 

Drepanocladus aduncus * aa  Nat open grasland 8B blijver  Moerassikkelmos 

Drepanocladus polygamus * z Kw Nat kaal grasland 9Ba, 16A kruiper K (9Ba4) Goudsikkelmos 

Funaria hygrometrica f aaa  Berm 50B zwerver  Gewoon krulmos 

Grimmia pulvinata f aaa  Betonnen duiker 46Aa nomade  Gewoon muisjesmos 

Hypnum cupressiforme 
(var. Lacunosum) 

* aaa  Nat open grasland bij 
poel.  

47, 48, 49 blijver K (14) Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum cupressiforme f aaa  Liggend dood hout 47, 48, 49 blijver K (14) Gesnaveld klauwtjesmos 



21 
 

Hypnum jutlandicum * aa  Bosbodem  11,20, 41A, 49 blijver K (20) Heideklauwtjesmos 

Kindbergia praelonga * aaa  Nat grasland 
bosbodem 

16, 43A, 48Ba blijver  Fijn laddermos 

Leptodictyum riparium * aa  Op tak in het water 44A kruiper  Beekmos 

Lophocolea bidentata  aa  Dood liggend hout 43, 48A kruiper  Gewoon kantmos 

Lophocolea heterophylla  aaa  Dood liggend hout 49 kolonist  Gedrongen kantmos 

Marchantia polymorpha f aaa  Vochtig open grasland 50B kolonist  Parapluutjesmos 

Mnium hornum * aa  Greppel, boomvoet 39, 41, 42, 43, 
48A, 49 

Langlevende 
pendelaar 

 Gewoon sterrenmos 

Orthodontium lineare f aa  boomvoet 49Aa kolonist K (42Aa) Geelsteeltje 

Orthotrichum affine f aaa  Boomstam bosrand 47A nomade  Gewone haarmuts 

Orthotrichum anomalum f aa  beton 46Aa nomade  Gesteelde haarmuts 

Orthotrichum diaphanum f aaa  beton 46Aa, 47Ab kolonist  Grijze haarmuts 

Orthotrichum lyellii * aa  boomstam 47Aa broedpendelaar  Broedknophaarmuts 

Orthotrichum tenellum f a  Schors van zieke boom 47Ab kolonist  Slanke haarmuts 

Oxyrrhynchium hians * aa  Open gras lemig zand 15Aa, 16, 17, 43A blijver  Kleisnavelmos 

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

broedpendelaar K (9Ba4) Gekroesd plakkaatmos 

Physcomitrium pyriforme f aa  Vochtig open grasland 50Ba pendelannuel  Gewoon knikkertjesmos 

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

 Rond boogsterrenmos 

Plagiomnium elatum4 * zz Kw Vochtig kaal grasland 8B, 9B, 16A Langlevende 
pendelaar 

 Geel boogsterrenmos 

Plagiomnium undulatum * aa  Greppel in bos 39Aa, 43A Langlevende 
pendelaar 

K (43) Gerimpeld 
boogsterrenmos 

Plagiothecium 
denticulatum var. dent 

* aa  boomvoet 48Ba, 49B Kruiper  Glanzend platmos 

Plagiothecium laetum * aa  Dood hout 49 kruiper  Krom platmos 

Pleuridium subulatum * z  vochtig lemig zand 50B pendelannuel  Groot kortsteeltje 

Pogonatum urnigerum * z  vochtig lemig zand 51A kolonist  Grote viltmuts 

Pohlia melanodon f a  Vochtige lemige 
bodem 

50Ab kolonist  Kleipeermos 
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Pohlia Wahlenbergii  z  Vochtige lemige 
bodem 

7A, 12, 50Ab kolonist  Bleek peermos 

Polytrichum commune var. 
Fastigatum 

* a  Vochtig open grasland 9Aa, 11Aa, 11Ba, 
41 

blijver  Gewoon haarmos, vertakt 

Polytrichum juniperum 
var. Juniperum 

* aa  vrij open begroeiing 
op lemig zand 

14, 20 blijver  Echt zandhaarmos 

Preissia quadrata5 f zzz Kw vochtig lemig zand 7Ab, 9Ba, 46B kruippendelaar K (9Ba) Vierkantsmos 

Pseudephemerum nitidum f a  Vochtig lemig zand 50B pendelannuel  Vals kortsteeltje 

Pseudoscleropodium 
purum 

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

blijver  Groot laddermos 

Pseudotaxiphyllum elegans * aa  bosbodem 51Ba broedkolonist K (42Aa3) Gewoon pronkmos 

Radula complanata * aa  Dood liggend hout 47 snelpendelaar  Gewoon schijfjesmos 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

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

Riccardia chamaedryfolia * a  Tussen Pellia 
endiviifolia 

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

Riccardia incurvata * z  Open lemig zand 28Aa broedkolonist K (28Aa1) Hol moerasvorkje 

Riccia sorocarpa * a  Bij lemig steilkantje 50B pendelannuel K (28Aa3) Klein landvorkje 

Schistidium crassipilum f aa  Op betonnen duiker 46Aa nomade  Muurachterlichtmos 

Tetraphis pellucida * a  Dood liggend hout 49Aa kolonist  Viertandmos 

Tortula muralis f aaa  Betonnen talud 46 kolonist K (21) Gewoon muursterretje 

Ulota crispa f aa  Op jonge eik 47Aa pendelnomade  Trompetkroesmos 
 

         

         

Fissidens adianthoides6  z kw Moeras tussen Riet 9Ba, 14Ca, 51Bb kolonist K (9Ba) Groot vedermos 

 
1: gedetermineerd door Rienk-Jan Bijlsma. 
2: gecontroleerd door Huub van Melick. 
3: gedetermineerd door Henk Siebel. 
4: gecontroleerd door Marleen Smulders. 
5: gecontroleerd door  Michel Zwarts en Klaas van Dort 
6: gevonden tijdens de BLWG-excursie van 26 maart 2016 in het aangrenzende kmhok  211-476, maar behorend tot hetzelfde afgegraven gebied. 
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9 BIJLAGE 2   CATEGORIEËN  VOOR ZELDZAAMHEID  EN  RODE LIJST STATUS 
 
Zeldzaamheid van voorkomen in Nederland op basis van waarnemingen in verschillende atlasblokken.  
 
Een atlasblok komt overeen met een uurhok en is 5 bij 5 km groot. 
Er zijn 1673 atlasblokken in Nederland. 
 

categorie waargenomen percentage 

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

aa    - algemeen Tussen 50 en 75% van de atlasblokken 

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

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

zz    -  zeldzaam Tussen 1 en 5% van de atlasblokken 

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

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

Status verklaring 

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

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

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

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

 
 
 


