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1 INLEIDING 
 
De afgelopen 4 jaar heeft de mossenwerkgroep van KNNV- en IVN- Deventer zich bezig gehouden met de inventarisatie van mossen die voorkomen in een 
aantal kilometerhokken in en bij Deventer. 

Meestal wordt één kilometerhok gekozen en grondig doorzocht om te proberen zo veel mogelijk mossen te vinden die voorkomen in dit kilometerhok. 
Tussen oktober 2018 en juni 2019  is kilometerhok 209-479 onderzocht. In  figuur 1 en 2 is dit kilometerhok te zien. Het betreft een gebied aan weerszijden 
van de Moespotleide zowel ten noorden als ten zuiden van de Averlose houtweg. 

2 WERKWIJZE 
 

Tussen oktober 2018 en mei 2019 is het kilometerhok 
bijna wekelijks tussen 10 uur en ongeveer 12.30 uur 
bezocht door drie tot zes personen.  Bij vorst of nat weer 

werd eerder verzameld materiaal gedetermineerd. Na 
afloop van de wandeling werd een deel van het 

materiaal dezelfde dag gezamenlijk determineerd. 
Sommige deelnemers van de werkgroep hebben ook op 
eigen gelegenheid het gevonden materiaal 

gedetermineerd. Bij de determinaties hebben we gebruik 
gemaakt van een microscoop, diverse boeken en gidsen 

en digitale informatie.  Zie hiervoor hoofdstuk 6: 
Informatiebronnen. Van een deel van de mossoorten is 
materiaal in een herbarium bewaard. Niet al het 

materiaal kon op naam worden gebracht, maar dit jaar 
hebben we geëxperimenteerd met het doorkweken van 
de mossen tot er rijpe sporen of sporenkapsels gevormd 

waren. Van een aantal twijfelgevallen heeft Rudi Zielman 
het materiaal gereviseerd.   

 
                                                                                                                                 
                                                                                                           Figuur 1: Moespotleide in het voorjaar. 
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HET GEBIED 
Het onderzochte gebied ligt ten noorden van Deventer en ten noordoosten van Diepenveen. Het betreft kilometerhok 209-479. In figuur 1 zijn de grenzen 
van het kmhok aangegeven met een zwarte lijn. Figuur 2 toont de topografische kaart van het kilometerhok in meer detail.   
Het gebied bestaat voor een flink deel uit vrij droog gemengd bos op zandgrond. Daarnaast is sprake van landbouwgrond en vochtig grasland met 

bestemming natuur. Een flink deel van de grond in dit kilometerhok is eigendom van de Stichting IJssellandschap. Het betreft de landgoederen de 
Kranenkamp en Veldhuizen. De Averlose houtweg is een oude zandweg die het gebied in oost-westelijke richting doorkruist. De bossen ten noorden van 
deze weg horen bij het landgoed de Kranenkamp. 

De Veldhuizerdijk loopt van de Averlose Houtweg in zuidelijke richting naar een oud buurtschap en Landgoed Veldhuizen. In het verlengde van die dijk loopt 
ook een onverhard pad in noordelijke richting. 

 
                         

           
Figuur 1: Topografische kaart met de omgeving van kilometerhok 209-479.                                            Figuur 2: Kilometerhok 209-479. Bron figuur 1 en 2: topotijdreis.nl 
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De bodemkaart van het gebied toont in grote lijnen de bodemtypes die 
voorkomen in het onderzochte kilometerhok. 

De bodemkaart is gemaakt voordat het gebied rond de moespotleide is 
afgegraven.  

Het bodemtype Hn21 is een veldpodzolgrond met fijn zand, leemarm of 
zwaklemig. 
Op dit bodemtype zijn grofweg de bosgebieden te vinden. 

In het zuiden van het kilometerhok komt het type cHn21 voor. Dat is 
dezelfde grond, maar dan met een cultuurdek. Dat wil zeggen dat mensen 
de grond vroeger in cultuur gebracht hebben. Dit type bodem heet 

Laarpodzolgrond. 
De van nature lager gelegen delen zijn lichtgroen. Het zijn Beekeerdgronden 

van fijn lemig zand en met een ijzerrijke bovengrond. Een deel van deze 
bodem is afgegraven waardoor de grondwaterstand relatief hoog ligt. Door 
de ingrepen uit 2007/2008 staat er ’s winters weer water op 

maaiveldhoogte waardoor de oude natuurlijke situatie voor een deel 
enigszins benaderd is. 

 
                                                                                                                                                           Figuur 3: Bodemkaart 1:50.000 van kilometerhok 209-479  en ruime omgeving                                                                                                                                                                          

 

Rond de Moespotleide 
Ten oosten van beide paden loopt de Moespotleide. Mogelijk is dit water vernoemd naar een oude boerdeij met de naam Moespot. De oude functie van 

deze Moespotleide was het ontwateren van de nogal natte landbouwgronden. In 2008/2009 kreeg dit water en het gebied eromheen een nieuwe functie. 
Het toenmalige  Waterschap Groot Salland en Stichting IJssellandschap hebben een gebied van in totaal 29 hectare bij Landgoed De Veldhuizen en rond de 
Moespotleide omgevormd naar natuur. Behalve de natuurfunctie was ook het vasthouden van gebiedswater en regenwater een belangrijke functie.  16 

hectare daarvan ligt in de omgeving van de Moespotleide. De steile oevers van de Moespotleide op De Kranenkamp zijn afgegraven en de diep uitgesleten 
bodem is opgehoogd, zodat het water langzamer stroomt en het gebied rond de leide natter wordt. Er is een stuw gemaakt bij de Averlose Houtweg. De 

voedselrijke bovenlaag van de graslanden rond de Moespotleide is verwijderd. Hierdoor is het maaiveld verlaagd en zijn er vochtige hooilanden ontstaan die 
minder voedselrijk zijn. Door de maaiveldverlaging komt kwelwater van de Sallandse heuvelrug in de wortelzone van planten. Do or deze omstandigheden 
hebben steeds meer zeldzame plantensoorten zich gevestigd en ook voor insecten, vogels en zoogdieren is het een belangrijk gebied geworden. Er worden 

steeds meer bijzondere soorten aangetroffen. In het gebied zijn ook poelen gegraven, met kale oevers van (lemig) zand.  
Het beheer van de graslanden rond de Moespotleide is er op gericht om het gebied open te houden en te verschralen. Het terrein ten noorden van de 
Averlose Houtweg wordt één keer per jaar gemaaid en het gebied ten zuiden ervan 3 maal per jaar, omdat het proces van verschraling daarbij gebaat is. 
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De bossen 
De bossen nemen een groot deel van de oppervlakte in beslag van dit kilometerhok. Ten noorden van de Averlose Houtweg zijn gemengde vrij droge 
bossen. Het naaldhout overheerst op de meeste plaatsen. Er zijn oude brede beukenlanen maar ook veel smalle paadjes. Verder zijn er boswallen en 
houtwallen aan de bosranden. Er is wel dood liggend en staand hout, maar niet zo veel.  Er is wel wat reliëf in het gebied en variatie in openheid. Het stuk 

bos aan de bovenkant van het kilometerhok heet de Hei. Het oostelijk deel ervan is enkele jaren geleden gekapt en afgegraven. Het doel van het afgraven 
van dit gebied is waterretentie. In dit stukje afgegraven gebied wordt niet gemaaid waardoor het een nat bosgebiedje gaat worden met veel Zwarte els en 
Wilg. 

 

3 BIOTOPEN IN KMHOK 209-479 
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, vennen, kale bodem, grasland, houtsingels, taluds/greppels, zandpaden, bermen. 
     

3.1 Naaldbos en gemengd bos 
In de bossen is op sommige plaatsen dood liggend hout te vinden en een aantal houtstobben. Deze zijn onderzocht op het voorkomen van mossen. Ook is 
de bosbodem onderzocht en bosranden/ padranden. Bomen zijn onderzocht op schorsmossen. Er waren wat oudere bomen en open plekken en verder was 

er veel fijnspar aanwezig. In de bossen zijn mossoorten gevonden als: Fraai haarmos, Gewoon thujamos, Glanzend etagemos, Gesnaveld klauwtjesmos,  
Gewoon en Gedrongen kantmos, Boskronkelsteeltje, Breekblaadje, Viertandmos.  

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

3.3 Oude beukenlanen, bermen, greppels, paden 
Op verschillende plaatsen zijn vrij diepe en steile greppels onderzocht. Hier troffen we onder andere Gaaf buidelmos en Nerflevermos aan. Daarnaast werd 
een aantal mossoorten aangetroffen op de schors van oude beuken en eiken, evenals op de bodem onder laanbomen en langs bermen: o.a. Gewoon 

pronkmos, Geelsteeltje, Gerimpeld boogsterrenmos, Breekblaadje, Krom platmos.  

3.4 Vochtig tot nat grasland met plaatselijk kale bodem 
Het gebied langs en rondom de Moespotleide is het afgegraven gebied waarin kwelinvloed merkbaar is. Er was daar sprake van reliëf en wisselende relatief 

hoge (grond)waterstanden in herfst, winter en voorjaar. Ook zijn er poelen in die gebieden gegraven met kale oevers. Vanwege de bijzondere vaatplanten 
die er voorkomen, de kwelinvloed en de bodem van lemig zand werden hier ook wat zeldzamere mossen verwacht.  Die zijn ook aangetroffen: o.a. 
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Gestekeld goudkorrelmos, Gewoon vliesjesmos, Ongenerfd eendagsmos, Oermos, Middelst knikmos, Gebogen smaltandmos, Groot vedermos, Groot 
kortsteeltje en Dik landvorkje. 

3.5 Oevers van  watergangen (waaronder de Moespotleide) en vennen 
Oevers zijn te vinden langs de Moespotleide en poelen, maar ook in het noorden van het kilometerhok bij het afgegraven deel van het (bos)gebiedje met de 
naam “de Hei”. Het afgegraven deel van de Hei had nog een grotendeels kale bodem die vochtig tot plasdras was. Langs de bosranden lopen langs 

boswallen ook (deels) watervoerende greppels.  
 

3.6 Overige biotopen 
Er zijn enkele verspreid liggende woningen en boerenbedrijven in het kilometerhok. Het zijn vrij moderne gebouwen zonder oude rieten daken. Deze zijn 
niet bezocht, omdat we geen eigenaren daarvan benaderd hebben om toegang te vragen.  
In het algemeen is er niet naar mossen gezocht midden in akkers en weilanden van particuliere boerenbedrijven, hooguit hier en daar langs de randen.  

 

4 DE AANGETROFFEN MOSSOORTEN PER BIOTOOP 
Door aandacht te besteden aan de relatie tussen het voorkomen van mossoorten, de plantengemeenschappen, de  (korst)mossengemeenschappen en de 
abiotiek van het gebied is getracht het inzicht te vergroten in de standplaatsfactoren die bepalen of een mos zich kan vestigen in een bepaald gebied. 
In 2018 is deel 6 verschenen in de serie Vegetatie van Nederland ( van Dort, van Gennip, Schrijvers-Gonlag). Hierin wordt een systematisch overzicht 

gepresenteerd van Mossen- en korstmossengemeenschappen van Nederland. Van mossoorten die kensoorten zijn voor deze gemeenschappen wordt dit 
aangegeven. Het betreft de vegetatieklassen met de nummers 47 tot 62. 
Van de verschillende biotopen  in kilometerhok 209-479 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 (x).  
3 Er wordt aangegeven of het mos algemeen voorkomt in Nederland of zeldzaam is. Deze informatie is afkomstig uit de online  Naamlijst van de   

      Nederlandse Mossen  https://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst/mossen. (Siebel, During & van Melick, 2005) en afgeleid uit het aantal  
      atlasblokken  waarin het mos gevonden is via www.verspreidingsatlas.nl . Voor de betekenis van aanduidingen voor zeldzaamheid zie bijlage 2. 

4 Ook wordt het aangegeven als de soort op de Rode Lijst Mossen staat (Siebel, Bijlsma & Sparrius, 2012). De statusindeling is volgens de toelichting op de    
      Rode Lijst Mossen. Zie bijlage 2 voor toelichting op de status codes. 
5  Aangegeven wordt of de mossoort een kensoort (K) is van een plantengemeenschap (en dus ook mossen- en korstmossengemeenschappen) volgens de  

https://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst/mossen
http://www.verspreidingsatlas.nl/


8 

 

    indeling die gehanteerd is in delen van de Vegetatie van Nederland (Schaminée et al, 1995-1999)(van Dort et al, 2018). Een kensoort is een soort die in    
    een bepaalde plantengemeenschap veel vaker voorkomt dan in alle andere plantengemeenschappen en daarmee dus karakteristiek is voor die      

    gemeenschap. 
 

Er zijn in totaal 104, misschien 105 verschillende soorten gevonden tussen oktober 2018 en half mei 2019. Sommige van deze soorten kom je vaak tegen in 
bepaalde biotopen en enkelen daarvan zijn sterk gebonden aan zo’n groeiplaats. Denk bijvoorbeeld aan mossen die alleen op boomschors groeien.  
Ze zijn hieronder weergegeven per biotoop.  De complete tabel van aangetroffen mossen is in alfabetische volgorde weergegeven in bijlage 1. 

 

4.1 Wat zeggen de gevonden mossen over het gebied?  

4.1.1 Mossen- en korstmossengemeenschappen 
 

In 2018 is deel 6 verschenen uit de serie: De Vegetatie van Nederland (Van Dort, van Gennip, Schrijvers-Gonlag, 2018). In dit deel worden de mossen- en 
korstmossengemeenschappen behandeld. In deze gemeenschappen spelen mossen en korstmossen de hoofdrol en soms komen er zelf geen of nauwelijks 

vaatplanten voor in deze vegetatietypen. 
Het is interessant om te kijken of de mossoorten die we vonden zijn te beschouwen als kensoorten van een mossen- en kostmossengemeenschap. In de 
mossentabellen is dit aangegeven door middel van de code die is toegekend in de Vegetatie van Nederland, deel 6. De mossen- en 

korstmossengemeenschappen zijn op dezelfde manier ingedeeld als de vaatplantengemeenschappen in Klasse, Orde, Verbond en Associatie. De klassen zijn 
genummerd van 47 tot en met 62. 
Kensoorten zijn plantensoorten, waaronder mossen, die in één bepaalde gemeenschap veel meer voorkomen dan in alle andere gemeenschappen (zie ook 

Siebel & During, 2011, blz 31). 
Een kensoort op associatieniveau is automatisch kensoort op de hogere niveaus. De kensoorten op associatieniveau zijn “kieskeuriger” wat groeiplaats 

betreft dan de kensoorten op klasseniveau.  
Dit seizoen hebben we in de twee kilometerhokken kensoorten aangetroffen van een aantal verschillende mossen- en korstmossengemeenschappen. 
De code die is toegekend aan de kensoort in Van Dort, et al (2017) zijn weergegeven in de complete mossentabel van Bijlage 1.  

 
Er zijn in kmhok 209-479 verscheidene soorten aangetroffen uit klasse 49: de Klasse van Stippelkorsten en Achterlichtmossen. Het zijn gemeenschappen 
die groeien op basenrijk geëxponeerd gesteente. Verweerd beton valt daaronder. Gewoon muursterretje is de meest breed voorkomende aangetroffen 

kensoort (op klasseniveau: 49) en op associatieniveau zijn Gewoon muisjesmos (49Aa1), Gesteelde haarmuts (49Aa1) en Muurachterlichtmos (49Aa1) de 
kensoorten die zijn aangetroffen. 

Er zijn ook diverse soorten aangetroffen uit klasse 53: de Klasse van Haarmutsen en Vingermossen (Vingermossen zijn korstmossen). Het zijn 
gemeenschappen die je aantreft op boomstammen, vooral op schors van geëutrofiëerde laanbomen of voedselrijke schors in open bossen. Breed 
voorkomende kensoorten, op klasseniveau dus, die zijn aangetroffen: Gewone haarmuts, Grijze haarmuts, Knotskroesmos, Gekroesde haarmuts en 
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Broedhaarmuts (53). De meest specialistische kensoorten (op associatieniveau, 53Aa1), die we hebben gevonden zijn:  Knikkersterretje, Boomsterretje, 
Gewoon schijfjesmos, Bleek boomvorkje, Staafjesiepenmos.  

Verder zijn soorten aangetroffen uit klasse 57: de Klasse van Vertakt bekermos en Neptunusmos. Zij groeien op basenarme schors en dood hout. 
Aangetroffen kensoorten op Klasseniveau zijn: Gewoon sikkelsterretje, Gedrongen kantmos, Geelsteeltje, Bossig gaffeltandmos. Op Orde-niveau: 

Boskronkelsteeltje en op Associatieniveau: Gewoon knopjesmos (57Bb1), Viertandmos( 57Bb2), Bros gaffeltandmos (57Aa1), Neptunusmos (57Bb2). 
Er zijn mossoorten aangetroffen uit klasse 59: de Klasse van Purpersteeltje en Ruig haarmos. Het zijn pionierbegroeiingen op basenarme geëxponeerde 
minerale bodem, dus bijvoorbeeld schrale zandgrond. Op klasseniveau hebben we de volgende kensoorten aangetroffen: Gewoon purpersteeltje, Grijs 

kronkelsteeltje, Breekblaadje, Ruig haarmos. Op het niveau van associaties zijn alleen korstmossen als kensoort beschreven, geen mossen. 
Tot slot zijn er redelijk veel mossoorten aangetroffen uit klasse 60: de Pluisjesmosklasse. Dit zijn pionierbegroeiingen op basenarme beschutte minerale 
bodem. Een beeld dat je daarbij kunt hebben zijn de mosdekens die je aantreft op strooiselvrije glooiingen en steilkanten en boomvoeten in bossen. Op 

klasseniveau zagen we: Gewoon pluisjesmos, Nerflevermos, Gebogen smaltandmos. Binnen deze klasse worden het Pluisjesmosverbond (60Aa) en het 
Viltmutsverbond (60Ab) onderscheiden. Die laatste is te vinden op plaatsen waar wat meer licht is vergeleken met gemeenschappen uit het 

pluisjesmosverbond. Op verbondsniveau troffen we aan: Gewoon pronkmos (60Aa) en Klein rimpelmos (60Ab). Op associatieniveau vonden we Gaaf 
buidelmos (60Aa2) en Grote viltmuts (60Ab3). 
Dit seizoen zijn ook mossen aangetroffen uit Klasse 61: de Smaragdsteeltjesklasse. Dit zijn pionierbegroeiingen op basenhoudende minerale bodem of 

veen. Er zijn kensoorten uit klasse 61 aangetroffen. Op Klasse niveau zijn dit: Zilvermos (61), Braamknikmos (61), Zodeknikmos (61), Grofkorrelknikmos (61), 
Parapluutjesmos (61), Kleismaragdsteeltje (61). Op associatieniveau troffen we aan: Gewoon knikkertjesmos (61Ba2), Gewoon smaragdsteeltje (61Aa1), 

Kleigreppelmos (61Aa2), Gewoon krulmos (61Ba1), Gewoon kleimos (61Aa3). 
 
Als je de mossen zo gegroepeerd bij elkaar ziet staan dan roept dat direct beelden op van plaatsen waar in de afgelopen winter is gezocht naar mossoorten. 

Door je te verdiepen in de mossengemeenschappen leer je beter het landschap te lezen en weet je ook beter welke mossen je op bepaalde plaatsen zou 
kunnen aantreffen. Bovendien zie je scherper welke mossen je mogelijk gemist hebt.   
 

Sommige mossoorten zijn ook eerder al aangewezen als kensoorten binnen gemeenschappen van vaatplanten en mossen. In deze gemeenschappen 
overheersen de vaatplanten. Alle informatie daarover is te vinden in de vijf delen van de Vegetatie van Nederland (Schaminée, Stortelder et al, 1995-1999) 

en de samenvatting hiervan in de Veldgids Plantengemeenschappen (Schaminée et al, 2010). 
 

4.1.2 Zeldzame mossen 
 

Van de 104 aangetroffen soorten zijn er 16 vrij zeldzaam tot zeldzaam in Nederland (zie bijlage 2). Daarvan vallen 14 in de categorie: Thans niet bedreigd, 
maar twee soorten zijn kwetsbaar. Dit zijn Groot vedermos en Nerflevermos.  
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4.2 Conclusies t.a.v. de aangetroffen mossen 
Vorig jaar onderzochten we twee kilometerhokken rond Frieswijk. Deze kilometerhokken liggen ook wat ten noorden van Deventer. We vonden daar 5 (vrij) 
zeldzame soorten en in de twee kilometerhokken in totaal 83 soorten. 

Dit kilometerhok is met 104 soorten waarvan 16 (vrij) zeldzaam dus een relatief rijk gebied wat mossen betreft.  
Door de combinatie van verschillende biotopen op korte afstand van elkaar is dit verklaarbaar en natuurlijk door de inrichting en het beheer dat is gericht op 
het vergroten van de natuurkwaliteit. Ongeveer 10 jaar geleden zijn maatregelen uitgevoerd om het gebied te vernatten. Door maaivelddaling, het maken 

van poelen en waterretentie zijn de natte delen van het gebied basenrijker en waarschijnlijk ook kalkrijker geworden en is de voedselrijke bovenlaag 
verdwenen. Bij de Moespotleide is lemig zand aanwezig in de bodem. Het is een goede basis voor een mosrijke omgeving. 

De bossen zijn droog en zandig. Er is gemengd bos en er is leeftijdsverschil in de aanplant. Door het relatief grote aandeel naaldbomen en de droogte is het 
aantal schorsbewonende mossen niet erg groot. Wel zijn diepe en vochtiger greppels aanwezig waar het zeldzame Nerflevermos kan groeien. 
Dood hout is wel aanwezig in het bos, maar de hoeveelheid is niet zo groot. Bossen met een hoge luchtvochtigheid hebben vaak ook een rijke 

mosbegroeiing. 

4.3 Beheeradvies voor een rijke mossenpopulatie in het onderzochte gebied 
Gezien het feit dat er pioniergemeenschappen zijn is het dus zaak om die pioniersituatie te behouden. Instandhouding kan bereikt worden door delen te 

plaggen, schrapen en door af en toe schonen van de poelen. De begroeiing heeft baat bij het tot op de minerale ondergrond verwijderen van de toplaag. Dit 
kan prima gebeuren in combinatie met het verwijderen van de Zwarte elzen en Berken en het schonen van de poelen. Eens in de vijf jaar stukken grond van 
5 bij 5 meter plaggen is geschikt om stukken met kale grond te houden en daarmee pioniersoorten in het gebied te houden. 

Door te maaien en het maaisel af te voeren wordt hopelijk bereikt dat verschraling plaatsvindt. Dit voorkomt vergrassing van het open vochtige terrein en 
daarmee blijven condities aanwezig voor vestiging en instandhouding van bodemmossen. 
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5 FOTOGALERIJ VAN LEUKE VONDSTEN EN (VRIJ) ZELDZAME SOORTEN 
 

Aulacomnium palustre (Roodviltmos)  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Het mos komt nog vrij algemeen voor in Nederland en is niet bedreigd, maar er is wel sprake van een teruglopende trend. 
Dit mos wordt aangetroffen op vochtige, wat venige grond die enigszins zuur is. Wij vonden het in het afgegraven moerasgebied dat met de veldnaam “De 
hei”  op de topografische kaart staat. 

Op de foto is een klein beetje stengelvilt te zien, maar het mos is in de winter een beetje “ verdronken”  geweest en begint aan de top weer uit te lopen met 
groene blaadjes. Hier is een leuk verschijnsel te zien: langwerpige puntige broedkorrelknopjes zijn te vinden aan het bovenste stengeldeel van het plantje. 

Dit verschijnsel wordt niet zo vaak aangetroffen. 
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Aneura pinguis (Echt vetmos) 

 
 

Dit levermos komt vrij algemeen voor in Nederland en is niet bedreigd momenteel. 
Het is een thalleus levermos. Dat wil zeggen dat het (dikke) bladlobben heeft in 

plaats van dunne kleine blaadjes. Het komt voor op natte tot vochtige basische tot 
zwak zure bodems. In dit gebied troffen we het aan op de afgegraven  gedeeltes 
rond de Moestpotleide. Het mos valt op doordat het op een vetplant lijkt, vettig 

glanst en een vrij harde kleur groen heeft.  Op de eerste twee foto’s is te zien hoe de 
sporenkapsels zich ontwikkelen. In het begin zijn het dikke hardgroene bolletjes. 
Later breekt dit zogenoemd involucrum open en vormen zich glanzende zwarte 

bolletjes op glazige stengeltjes. Bij rijpheid springen de bolletjes open met vier 
kleppen. Eenmaal verdroogd vormen ze dan een soort bruin kruisje (foto 5). Onder 

de microscoop is te zien dat het mos allerlei uitgroeisels maakt aan de thallusrand 
(foto 3). 
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Brachythecium oedipodium (IJl dikkopmos) 
IJl dikkopmos lijkt erg op Gewoon dikkopmos en dat betekent voor het 

determineren veel kijken en vergelijken. IJl dikkopmos vormt slappe takjes die 
op uitlopers lijken en die dan op een aantal punten met plukjes rizoïden 

gehecht zijn aan het substraat. In dit geval de strooisellaag van de bosbodem. 
De aanhechtingspunten zijn op de foto te zien. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bryum pallens (Rood knikmos) 
Op vochtige plaatsen in het afgegraven gedeelte van de Moespotleide op open lemig zand groeit 
Rood knikmos. Het vestigt zich vaak pas verscheidene jaren na het afgraven. Het is goed 

herkenbaar aan de rode kleur, hoewel het ook wel eens minder rood is. 
Er zijn ook andere knikmossen zijn die rood kunnen verkleuren. Volgens de verspreidingsatlas heeft  
dit mos de volgende veldkenmerken: Wijnrode kleur, aflopende blaadjes met grootste  

breedte in of juist boven het midden en duidelijk teruggerolde rand, in de spitse bladtop 
eindigende nerf en vaak broeddraden in de bladoksels. 
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Bryum rubens (Braamknikmos) 
Op de foto is het helaas niet duidelijk, maar het grote donkerrode 

broedknolletje is zichtbaar. Als het mos vers is zijn de helderrode 
bolletjes aan de voet van de stengel en tussen de rizoïden vaak goed 

te zien met het blote oog. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bryum tenuisetum (Oranjeknolknikmos) 

Bij het determineren van Bryumsoorten blijft de twijfel soms knagen. Zo 
ook bij deze soort. Is het gele bolletje onder de microscoop een 

broedknolletje? 
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Calypogeia muelleriana (Gaaf buidelmos) 

  
Dit mos komt vrij algemeen voor 

in Nederland. Het is een soort 
van steile boswallen die 

bovendien vochtig zijn. Het is 
ook de kensoort van de 
associatie van  Gaaf buidelmos 

(60 Ab2). 
Er moet op microschaal erosie 
plaatsvinden waardoor verse 

minerale grond beschikbaar blijft 
voor ontkieming. Diertjes als 

muizen, loopkevers, mieren en 
amfibieën zorgen daarvoor. 
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Cratoneuron filicinum (Gewoon diknerfmos) 
  Dit mos komt voor op vochtige en natte plekken die 

kalkrijk zijn. Bij voorbeeld langs kwelssloten. Het feit 
dat we dit mos tegenkwamen in dit kilometerhok is 

dan ook een indicatie dat het kwelwater in dit gebied 
calcium bevat. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Dicranella varia (Kleigreppelmos) 

       
Deze soort komt voor op open kalkrijke klei en 

verdichte leem op steilkantjes en oevers. Het 
wordt ook gevonden op vochtig lemig zand. 
Daar is duidelijk sprake van in het onderzochte 

gebied. Het heeft een duidelijke voorkeur voor 
kalkrijke bodems. 
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Dicranum tauricum (Bros gaffeltandmos) 
 

 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
Een mos dat we als mossengroep voor het eerst zijn tegengekomen dit jaar. De eerste indruk bij dit 
mos is dat het is aangevreten, maar het “hoort zo”. Het is een soort van dood hout, stammen en 
stamvoeten in bossen op de zandgronden (verspreidingsatlas.nl). Wij vonden het op dood hout. 

Het lijkt steeds meer voor te komen, of het wordt steeds meer herkend sinds 1950. Het verspreidt 
zich vooral door de afbrekende bladtoppen, maar ook sporenkapsels zijn aangetroffen, maar niet 

op deze plaats. 
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Diplophyllum albicans (Nerflevermos) 
 In de Ardennen kom je 

dit mos wel vaak tegen 
maar het mos is vrij 

zeldzaam in Nederland (z) 
en staat op de Rode Lijst 
als Kwetsbaar (Kw). 

Levermossen hebben 
nooit nerven in hun 

blaadjes, maar bij 
Nerflevermos is een wat 
bruin gekleurde 

middenstreep in het blad 
zichtbaar die op een nerf 
lijkt. Vandaar de naam 

van het mos.  
Het is net als Buidelmos 

een soort van steilkanten, 
boswallen en greppels, 
maar komt alleen voor op 

zandige bodem. De soort 
is kwetsbaar voor verdroging en verdwijnt als er concurrentie komt van grassen. 
Vergrassing treedt op door een combinatie van verdroging en voedselrijker worden van de 

standplaats. 
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Ephemerum serratum var. serratum (Ongenerfd eendagsmos) 

      
De naam eendagsmos is een aanwijzing dat het mos maar gedurende een korte periode in het jaar vindbaar is. In 

dit geval in de herfst en de winter. Het is een pendelannuel. Dat wil zeggen dat de hele levenscyclus in één seizoen 
zich afspeelt. Het is een zeldzame soort die voorkomt op vochtige open standplaatsen zoals padranden en kale 

zandige oevers. Voor determinatie tot variëteitsniveau is het nodig om de oppervlakte van de sporen onder de 
microscoop te bekijken. Een wrattig uiterlijk duidt op de variëteit Serratum. De variëteit minutissimum heeft een 
stekeling oppervlakte van de spore. 
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Fissidens adianthoides (Groot vedermos) 
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Groot vedermos is een prachtig mos dat bovendien goed herkenbaar is in het veld. Het is een vrij zeldzaam mos dat op de Rode Lijst staat als kwetsbaar.  
Mooi om dit mos in een natuurgebied te hebben. Het komt voor in moerassen en schraalgraslanden op humeuze grond.  
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    Fossombronia wondraczekii (Gestekeld goudkorrelmos) 

 
Alleen vanwege de naam zou je dit mos graag een keer willen vinden. Dit jaar is dat voor het eerst gelukt. De 

‘gouden’ korreltjes zijn geen broedkorreltjes, maar antheridiën, d.w.z. de mannelijke geslachtsorganen van dit 
mosje. Er zijn verschillende soorten goudkorrelmos, die alleen te detemineren zijn aan de hand van de 
oppervlakte van de sporen. Gestekeld goudkorrelmos heeft lijsten op de oppervlakte van de sporen. Door veel 

foto’s te vergelijken met het eigen materiaal onder de microscoop hebben we geconcludeerd dat het hier gaat om 
gestekeld goudkorrelmos. De draadvormige structuren die zichtbaar zijn op de derde foto zijn de zogenoemde 

“elateren”. 
Het zijn een soort springveertjes die bij het openklappen van het sporenkapsel zich plotseling strekken waardoor 
de sporen verder weg geslingerd kunnen worden dan zonder deze elateren. 

Het is een zeldzaam mos, maar niet bedreigd. Het is een pioniersoort die groeit op basenrijk lemig zand op een 
permanent vochtige bodem in open schaduw. Dus bijvoorbeeld groeit het op plagplekken waar ook wat struiken 

zich hebben ontwikkeld.  
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Kindbergia praelonga () 

 
Fijn Laddermos kom je in deze omgeving veel tegen. Het groeit op humeuze grond in bossen, 

langs paden, op boomvoeten, rottend hout en weilanden. Bovendien is het goed herkenbaar aan 
het verschil in vorm en grootte tussen stengelblaadjes en takblaadjes. Om die reden bekijken we 
het meestal niet onder de microscoop. Als je dat dan een keer wel doet zie je opeens dingetjes 

op de stengel zitten en dat blijken dan de pseudoparafylliën te zijn. Weer wat geleerd! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Lepidozia reptans (Neptunusmos) 
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Neptunusmos is een tenger levermosje. Het dankt haar naam 
waarschijnlijk aan de vorm van de blaadjes met drie tanden. Er 
worden ook veel blaadjes aangetroffen met vier tanden, zoals de 
onderblaadjes op de stengels van het plantje. 

Het is een dood hout bewoner en ook kensoort van de Viertandmos-
associatie van (57(Bb2). Je vindt dit mos dan ook vaak samen met 

Viertandmos. 
Het groeit op oude, zacht geworden boomstobbes en bijvoorbeeld 
liggende dode bomen, maar het kan ook op steilkanten groeien in 
oude Beukenlanen. Dood hout kan van naaldbomen of loofbomen 
zijn. Oude bossen met veel dood hout en een hoge luchtvochtigheid 

bieden ideale groeiplaatsen voor deze soort. 
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Philonotis fontana var. fontana (Beekstaartjesmos) 

    

 
Beekstaartjesmos komt voor in 
onbeschaduwde brongraslanden die vrij 

schraal zijn. De soort kan door het 
rhizoïdenvilt dichte zoden vormen, maar de 
soort verdwijnt weer als de 

groeiomstandigheden wijzigen, b.v. als de 
omgeving voedselrijker of zuurder wordt 

(vanwege meer regenwaterinvloed ten 
opzichte van grondwaterinvloed). Het is op 

één plek in het gebied aangetroffen. Onder de microscoop is te zien dat het blad een papil heeft aan de onderzijde 

van de cel. Met de juiste lichtval lijkt het een beetje alsof aan elke bladcel een druppeltje hangt. 
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Physcomitrium pyriforme (Gewoon knikkertjesmos) 

 
Half mei troffen we deze soort vrij massaal aan op kale plekken met lemig zand langs de Moespotleide. Dat is ook de plaats waar je deze soort 
vaak vindt.  
Het is een kensoort van de associatie van  Gewoon knikkertjesmos(61Ba2).  
Het is een pioniergemeenschap van brandplekken, open plekken in voedselrijk weiland en langs slootkanten en op ruderale kale bodem.  
Je vindt het vaak samen met Gewoon krulmos, Parapluutjesmos en Slankmos. 
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Plagiothecium undulatum (Gerimpeld platmos) 

 

Op de bosbodem van stukken naaldbos 
troffen we op diverse plaatsen dit mos aan op 

het strooisel. Het kan uitgroeien tot flinke 
plakkaten als het met rust gelaten wordt. Het 
is herkenbaar terwijl je langsloopt omdat het 
mos glanst en bestaat uit plat tegen de bodem 
liggende stengeltjes die ook nog eens plat 

bebladerd zijn.  
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Pseudephemerum nitidum (Vals kortsteeltje) 
 

Vals kortsteeltje troffen we aan in mei. Het is een zomerpionier, dus dan klopt 
het wel dat we dit plantje pas in mei opmerkten in het afgegraven terrein 

waar we toch al vaker waren geweest in de winter.  
Het is een vrij algemeen voorkomende soort. Het is sinds de jaren 80 steeds 

vaker aangetroffen (Verspreidingsatlas.nl). 
Het stengeltje is oranjeachtig lichtbruin en het wordt vaak aangetroffen met 
een sporenkapsel dat tussen de blaadjes zit vanwege het zeer korte steeltje. 
Waarom het “Vals” heet is ons niet precies bekend, maar het zal te maken 
hebben het feit dat er twee Pleuridium-soorten zijn die ook kortsteeltje heten 

in het nederlands. Maar om dan dit mooie plantje als de valse te bestempelen 
is wel een beetje zielig. 
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Riccia beyrichiana (Dik landvorkje)  
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dik landvorkje is een prachtig levermosje dat in kleine tot behoorlijke plakkaten op stukken vrij kale bodem groeit. We troffen het aan tussen 
andere mossen en vaatplanten in het afgegraven deel van de moespotleide op wat verdichte bodem omdat daar tractorsporen waren. 
Het leek in alle opzichten op andere afbeeldingen en beschrijvingen van dit mos, maar toch kun je formeel deze soort pas met 100 procent 
zekerheid determineren als je de sporen bekijkt. Dan loop je wel tegen de grenzen aan van het beschikbare materiaal, maar we hebben een 
poging gedaan. Zie de foto hierboven. 
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Sphagnum fimbriatum (Gewimperd veenmos) 

In een komvormige kleine 
verlaging in het gemengde bos 

verzamelt zich waarschijnlijk 
regenwater waardoor het een 

vochtige voedselarme plek werd. 
Hier troffen we bij elkaar aan 
Gewimperd veenmos en Gewoon 
haarmos, dat ook een mos is van 
voedselarmere natte plaatsen. 
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Tetraphus pellucida (Viertandmos) 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Viertandmosmos komt voor op dood hout, vooral ontschorste boomlijken en op bijvoorbeeld 
boomstobbes. Het is, niet zo verwonderlijk, een kensoort van de Viertandmos-associatie (57Bb2), 
samen met Neptunusmos. 
In zeer goed ontwikkelde associaties zou je daar ook de volgende zeldzame mossen kunnen aantreffen, 
o.a. : Krulbladmos, Glanzend maanmos, Gewoon trapmos, Steil tandmos. 
De naam viertandmos komt van de vier stijve lange tanden die het sporenkapsel afsluiten. Het mos kan 
zich ook ongeslachtelijk voortplanten. Dan maakt het broedschijfjes die in een kelkvormig bekertje 
boven het mosje uitsteken. Als er een regeldruppel op valt worden de broedschijfjes relatief ver 
weggeslingerd (zie de microscoopfoto waar het kelkje aan de top zichtbaar is). In de Beknopte Mosflora 
(zie literatuurlijst) is te zien dat het protonema bestaat uit draden en een groot blad. Dit blad is ook 
zichtbaar op de microscoopfoto. 
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Zygodon conoideus (Staafjesiepenmos) 

 
Staafjesiepenmos is een pionier die op voedselrijke schors groeit. Volgens de informatie op Verspreidingsatlas.nl lijkt de soort te profiteren van 
de relatief milde winters van de afgelopen jaren. 
De definitieve determinatie vindt meestal plaats na microscopisch onderzoek waarbij de broedlichamen bekeken worden. De vorm en het 

aantal cellen daarvan is doorslaggevend. Wij troffen de soort aan op een beuk. Daar schijnt de soort een voorkeur te hebben voor relatief 
voedselrijke plaatsen bij bastwonden. 
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7 BIJLAGE 1   LIJST VAN AANGETROFFEN MOSSEN IN KILOMETERHOK 209-479 
 
 

Wetenschappelijke naam Fer
tiel 

zeld
zaa
mhe

id 

Rod
e 
Lijst 

Biotoop of substraat De 

plantengemeenschappe
n (Schaminée, 

Stortelder et al, 1995-

1999) en mossen- en 
korstmossengemeensch
appen (van Dort et al, 

2018) waarin de soort 
meestal voorkomt 

Kensoort in 

plantenge
meenschap

pen: 

(Schaminée
, Stortelder 
et al, 1995-

1999 en 
Mossen- en 

korstmosse
n 

gemeensch

appen (van 
Dort et al, 

2018) 

Nederlandse naam 

Amblystegium varium 
 

a TNB op bodem 
natuurontwikkelingsterrein 

8B, 16A,56 
 

Oeverpluisdraadmos 

Aneura pinguis 
 

a TNB bodem, afgegraven vochtig 

natuurontwikk.terr.  

7Ab,8B,9Ba,16A,61Aa2 
 

Echt vetmos 

Archidium alternifolium 
 

z TNB bodem, afgegraven vochtig 
natuurontwikk.terr.  

28Aa 
 

Oermos 

Atrichum tenellum 
 

a TNB afgegraven terrein vlakbij 

waterplasje 

28Aa, 60Ab K (60Ab) Klein rimpelmos 

Atrichum undulatum 
 

aa TNB op steile diepe greppel langs 
bomenlaan in gemengd bos 

60,61Ba2 
 

Groot rimpelmos 

Aulacomnium 

androgynum 

 
aa TNB op rottend hout 57Bb1, 60Aa1 K(57Bb1) Gewoon knopjesmos 

Aulacomnium palustre x a TNB grond onderaan boswal 9Aa,11,16Aa,40Aa 
 

Roodviltmos 

Barbula convoluta 
 

aaa TNB zandpad 59Ab1, 61Aa1 K(61Aa1) Gewoon smaragdsteeltje 
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Barbula unguiculata 
 

aaa TNB in de berm Averlose 
Houtweg 

61 K(61) Kleismaragdsteeltje 

Brachythecium albicans 
 

aaa TNB bodem bij bosrand 14,16Bc, 59Ab1,61Aa1 
 

Bleek dikkopmos 

Brachythecium 
oedipodium 

 
zz TNB in afgegraven deel van 

voormalig naaldbos, op lemig 
zand 

41A 
 

IJl dikkopmos 

Brachythecium rutabulum x aaa TNB op steile diepe greppel langs 
bomenlaan in gemengd bos 

8B, 16A, 31, 38, 39Aa, 
43A, 47, 49, 53, 56, 57, 

60, 61 

 
Gewoon dikkopmos 

Brachythecium velutinum 
 

a TNB dood liggend hout 56Ba2 
 

Fluweelmos 

Bryum archangelicum ? 
 

zz TNB  open lemig zand 28 
 

Ongewimperd knikmos? 

Bryum argenteum 
 

aaa TNB op de grond bij bankje 12,49Aa1, 59Ab1, 61 K(61) Zilvermos 

Bryum caespiticium x z TNB rand van een weiland bij 
greppel onder eiken 

14, 61 K(61) Zodeknikmos 

Bryum capillare 
 

aaa TNB betonnen paal 14,15, 47, 49, 53, 57,61 
 

Gedraaid knikmos 

Bryum dichotomum 
 

aaa TNB bodem, afgegraven vochtig 
natuurontwikk.terr.  

61 K(61) Grofkorrelknikmos 

Bryum intermedium x zz TNB lemig zand in  rietmoeras, 
grondwaterinvloed 

28 
 

Middelst knikmos 

Bryum pallens 
 

a TNB poelrand afgegraven gebied 28Aa 
 

Rood knikmos 

Bryum pseudotriquetrum 
 

a TNB aan vlak talud bij 
Moespotleide 

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

Bryum rubens 
 

aa TNB bosbodem boswalletje aan 
rand van open veldje 

61 K(61) Braamknikmos 

Bryum tenuisetum 
 

a TNB lemig zand in  rietmoeras, 
grondwaterinvloed 

28Aa 
 

Oranjeknolknikmos 

Calliergonella cuspidata 
 

aaa TNB bodem, afgegraven vochtig 
natuurontwikk.terr.  

9, 15Aa, 16A K(9) Gewoon puntmos 

Calypogeia muelleriana 
 

a TNB kale wand greppel 57, 60Aa2 K(60Aa2) Gaaf buidelmos 

Campylopus flexuosus x aa TNB bodem gemengd bos 41Aa,42Aa, 52, 57B, 60 K(57B) Boskronkelsteeltje 
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Campylopus introflexus 
 

aaa E bodem, afgegraven vochtig 
natuurontwikk.terr.  

14,20Aa, 52, 57, 59, 60 K(59) Grijs kronkelsteeltje 

Campylopus pyriformis 
 

aa TNB rottend hout 20Aa, 57, 59 K(59) Breekblaadje 

Ceratodon purpureus 
 

aaa TNB zand  onder beuken in laan 14, 49, 56Ba1, 57Ba3, 
59, 60, 61 

K(14), 
K(59) 

Gewoon purpersteeltje 

Climacium dendroides 
 

a TNB bodem van 

natuurontwikkelingsterrein 

16A 
 

Boompjesmos 

Cratoneuron filicinum 
 

a TNB lemig zand in rietmoeras 
grondwaterinvloed 

7Ab,8Bd,12,16A, 47Aa1 
 

Gewoon diknerfmos 

Dicranella heteromalla x aa TNB bosbodem langs pad 60 K(60) Gewoon pluisjesmos 

Dicranella varia x aa TNB greppel bij een oude beuk 60, 61Aa2 K(61Aa2) Kleigreppelmos 

Dicranoweisia cirrata x aaa TNB op schors van eik 50, 52, 53,54, 57 K(57) Gewoon sikkelsterretje 

Dicranum montanum 
 

a TNB humus,strooisel 52, 54, 55, 57 K(57) Bossig gaffeltandmos 

Dicranum scoparium 
 

aa TNB bosbodem naaldbos 14,19,20,40,41,42, 52, 
57, 60Aa 

 
Gewoon gaffeltandmos 

Dicranum tauricum 
 

a TNB op rottend hout 57Aa1 K(57Aa1) Bros gaffeltandmos 

Didymodon fallax 
 

a TNB open lemig zand 61Aa2 
 

Kleidubbeltandmos 

Diplophyllum albicans 
 

z KW op steile diepe greppel langs 
bomenlaan in gemengd bos 

60 K(60) Nerflevermos 

Ditrichum heteromallum 
 

zz TNB talud bij poel 

afgravingsgebied 

60 K(60) Gebogen smaltandmos 

Drepanocladus aduncus 
 

aa TNB in de berm van karrespoor 
naar natuurontw.terr. 

8B 
 

Moerassikkelmos 

Ephemerum serratum 

var. serratum 

x zz TNB bodem, afgegraven vochtig 

natuurontwikk.terr.  

  
Ongenerfd eendagsmos 

Eurhynchium striatum 
 

aa TNB bosbodem naaldbos 17,41A,43A 
 

Geplooid snavelmos 

Fissidens adianthoides 
 

z KW op bodem 
natuurontwikkelingsterrein 

9Ba. 14Ca 
 

Groot vedermos 

Fossombronia 
wondraczekii 

x zz TNB bodem, afgegraven vochtig 
natuurontwikk.terr.  

28Aa 
 

Gestekeld goudkorrelmos 

Frullania dilatata 
 

aa TNB schors beuk 53Aa 
 

Helmroestmos 
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Funaria hygrometrica x aaa TNB 
 

61Ba1 K(61Ba1) Gewoon krulmos 

Grimmia pulvinata 
 

aaa TNB betonnen paaltje langs 
Averlose Houtweg 

49Aa1, 50, 53 K(49Aa1) Gewoon muisjesmos 

Hypnum cupressiforme 
 

aaa TNB bosbodem, naaldbos 49, 50, 52, 53, 54, 55, 

57, 59Ab1, 60 

 
Gesnaveld klauwtjesmos 

Hypnum jutlandicum 
 

aa TNB bosbodem langs pad 11,20,41A,57, 60 
 

Heideklauwtjesmos 

Kindbergia praelonga 
 

aaa TNB bodem gemengd bos 16,43A, 47, 57, 
60Aa4,61 

 
Fijn laddermos 

Lepidozia reptans 
 

a TNB dood liggend hout 57Bb2, 60 K(57Bb2) Neptunusmos 

Leucobryum glaucum 
 

a TNB bosbodem naaldbos 11Aa,20Aa,40A,41,42A
a,57Bb2, 60 

 
Kussentjesmos 

Lophocolea bidentata 
   

boomstobbe 43, 56Aa1 
 

Gewoon kantmos 

Lophocolea heterophylla 
 

aaa TNB schors van stobbe 52, 56Ba2, 57, 60 K( 57) Gedrongen kantmos 

Lophocolea semiteres 
 

a E op rottend hout 42Aa 
 

Gaaf kantmos 

Marchantia polymorpha 
 

aaa TNB 
 

61 K(61) Parapluutjesmos 

Metzgeria furcata 
 

aa TNB stam van dikke beuk 53Aa1, 54Aa, 56Ba2, 
57 

K(53Aa1) Bleek boomvorkje 

Mnium hornum 
 

aa TNB boomvoet van eik 39,41,42,43, 56Ba2, 57, 
60Aa 

 
Gewoon sterrenmos 

Orthodontium lineare x aa TNB op stobbe gemengd bos 52, 57 K(57) Geelsteeltje 

Orthotrichum affine x aaa TNB tak van eikenboom 52, 53, 56Ba1 K(53) Gewone haarmuts 

Orthotrichum anomalum x aa TNB omgevallen eik 49Aa1 K(49Aa1) Gesteelde haarmuts 

Orthotrichum diaphanum 
 

aaa TNB op betonnen paal bij de 

Averlose houtweg 

49, 53, 56Ba1 K(53) Grijze haarmuts 

Orthotrichum lyellii 
 

aa TNB op schors van eik 53 K(53) Broedhaarmuts 

Orthotrichum pulchellum x aa TNB op beuk 53 K(53) Gekroesde haarmuts 

Oxyrrhynchium hians 
 

aa TNB op bodem bij boomvoet 15Aa,16,17,43A, 
56Aa1,61 

 
Kleisnavelmos 

Oxyrrhynchium 
speciosum 

 
a TNB bodem, afgegraven vochtig 

natuurontwikk.terr.  
47 K(47) Moerassnavelmos 

Pellia endiviifolia 
 

a TNB bodem, afgegraven vochtig 
natuurontwikk.terr.  

7Ab, 9Ba,28Aa, 61Aa2 K(9Ba4) Gekroesd plakkaatmos 
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Pellia neesiana 
 

z TNB bodem, afgegraven vochtig 
natuurontwikk.terr. Bij rand  
van poel. 

8B,9Ba,47 
 

Moerasplakkaatmos 

Philonotis fontana var. 
fontana 

 
a TNB kaal lemig zand, afgegraven 

gebied 
7Aa,9Ba,16Ab,28Aa 

 
beekstaartjesmos 

Physcomitrium pyriforme x aa TNB 
 

61Ba2 K(61Ba2) Gewoon knikkertjesmos 

Plagiomnium affine 
 

aa TNB bodem, afgegraven vochtig 

natuurontwikk.terr.  

15,43A 
 

Rond boogsterrenmos 

Plagiomnium undulatum 
 

aa TNB in de berm bij de Averlose 

houtweg 

39Aa,43A 
 

Gerimpeld boogsterrenmos 

Plagiothecium laetum 
 

aa TNB voet van Tamme kastanje 57, 60 
 

Krom platmos 

Plagiothecium undulatum 
 

a TNB bosbodem naaldbos 42 
 

Gerimpeld platmos 

Pleuridium subulatum 
 

z TNB bodem afgegraven deel 61Aa 
 

Groot kortsteeltje 

Pogonatum urnigerum 
 

z TNB bodem, afgegraven vochtig 
natuurontwikk.terr.  

60Ab3 K(60Ab3) Grote viltmuts 

Pohlia annotina 
 

a TNB 
 

28Aa 
 

Gewoon broedpeermos 

Pohlia lutescens 
 

zz TNB op steile diepe greppel langs 
bomenlaan in gemengd bos 

  
Geelknolpeermos 

Pohlia nutans x aa TNB steile greppel onder beuken 
noordzijde 

9Aa, 11, 20Aa, 57Ba3, 
60 

 
Gewoon peermos 

Pohlia wahlenbergii 
 

z TNB bodem, afgegraven vochtig 
natuurontwikk.terr.  

7A,12 
 

Bleek peermos 

Polytrichum commune x aa TNB 
 

11,41, 60 
 

Gewoon haarmos 

Polytrichum formosum x aa TNB bosbodem naaldbos 41,42,57, 60 
 

Fraai haarmos 

Polytrichum juniperinum 
 

aa TNB bodem, afgegraven vochtig 

natuurontwikk.terr. Bij rand  
van ven. 

14,20,59Ab1, 60Ab3 
 

Zandhaarmos 

Polytrichum piliferum 
 

aa TNB 
 

14Aa, 57Ba3, 59, 60 K(59) Ruig haarmos 

Pseudephemerum 
nitidum 

 
a TNB open lemig zand 61Ba2 

 
Vals kortsteeltje 
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Pseudoscleropodium 
purum 

 
aaa TNB bosbodem naaldbos 14,15,16,19Ab,20,41Aa 

 
Groot laddermos 

Pseudotaxiphyllum 
elegans 

 
aa TNB kale wand greppel 60Aa K(60Aa) Gewoon pronkmos 

Radula complanata 
 

aa TNB op stam dikke beuk gemengd 
bos 

53Aa1 K(53Aa1) Gewoon schijfjesmos 

Rhynchostegium 

confertum 

x aaa TNB op veldkei, natuursteen 
  

Boomsnavelmos 

Rhytidiadelphus 
squarrosus 

 
aaa TNB bodem, afgegraven vochtig 

natuurontwikk.terr.  
14,16,19 K(16) Gewoon haakmos 

Riccardia chamedryfolia 
 

a TNB In afgegraven deel van het 
zuidelijk gebied rond 
Moespotleide op vochtig 

lemig zand 

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

Riccia beyrichiana x zz TNB bodem, afgegraven vochtig 
natuurontwikk.terr.  

28Aa 
 

Dik landvorkje 

Schistidium crassipilum 
 

aa TNB betonnen talud moespotleide 
bij Averlose houtweg 

49Aa1 K(49Aa1) Muurachterlichtmos 

Sphagnum fimbriatum 
 

a TNB bosbodem lager deel bos 9Aa,39Aa,40Aa,41 
 

Gewimperd veenmos 

Syntrichia laevipila x a TNB groep natuurstenen in bocht 
moespotleide 

53Aa1 K(53Aa1) Boomsterretje 

Syntrichia papillosa 
 

aa TNB op bast van een populier 53Aa1, 56Ba1 K(53Aa1) Knikkersterretje 

Tetraphis pellucida x 
 

TNB boomstobbe 57Bb2. 60Aa2 K(57Bb2) Viertandmos 

Thuidium tamariscinum 
 

aa TNB liggend dood hout 42,43Ab 
 

Gewoon thujamos 

Tortula muralis 
 

aaa TNB betonnen paal bij duiker 49, 51, 53Aa1 K(49) Gewoon muursterretje 

Tortula truncata x a TNB afgegraven terrein bij poel 61Aa3 K(61Aa3) Gewoon kleimos 

Ulota bruchii x aa TNB op gevallen tak 52, 53 K(53) Knotskroesmos 

Ulota crispa x aa TNB op gevallen eikentak 
  

Trompetkroesmos 

Weissia brachycarpa 
 

zz TNB lemig zand 
  

Gewoon vliesjesmos 

Zygodon conoideus 
 

a TNB schors beuk 53Aa1 K(53Aa1) Staafjesiepenmos 
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8 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.  

 

 
 


