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De mosflora van het Land van Maas en Waal  

1. Beschrijving van het gebied

Jurgen Nieuwkoop 

Het Land van Maas en Waal is onderdeel van het oostelijke Nederlandse rivierenge-bied. In bryologisch opzicht is het een rijk gebied met een grote variatie aan land-schappen en biotopen. Zo zijn er Waaluiter-waarden met kalkrijke klei, Maasuiterwaar-den met kalkloze klei, komgronden met eendenkooien en bossen op zware klei en pleistocene stuifduinen met bossen, vennen en heiden op arme zandgrond. Toch was de mosflora van het gebied niet goed bekend. De fysieke isolatie waar het gebied lang mee te maken heeft gehad, is daar wellicht mede debet aan. Tot het einde van de twintigste eeuw is er hier en daar wel langs de Waal en incidenteel langs de Maas gekeken, maar de komgebieden bleven nagenoeg terra incog-nita. Relatief veel aandacht was er in het verleden voor de Hatertsche en Overasselt-sche Vennen in het oosten van het gebied. Maar de stuifduinen rond Bergharen en Hernen werden daarentegen vrijwel niet bezocht. In een serie artikelen doe ik verslag van een inventarisatie van de mosflora van het Land van Maas en Waal. In dit eerste artikel ko-men het onderzochte gebied en de wijze van inventariseren aan bod. In volgende artikelen volgen de uiterwaarden van de Waal, de uiterwaarden van de Maas en het Maas-Waalkanaal, de binnendijkse kleibos-sen en eendenkooien, de pleistocene zand-gebieden, de komgebieden en de bebouwde omgeving. 
1. BegrenzingHet onderzochte gebied wordt begrensd door de Waal in het noorden, de Maas in het zuiden, het Kanaal van Sint Andries in het westen en het Maas-Waalkanaal in het oos-ten. De beide kanalen vormen verbindingen tussen de Maas en Waal; het gehele gebied is daarmee door water omsloten. Ten noor-

den van de Waal ligt de Betuwe, ten zuiden van de Maas liggen het Maasland en het Land van Ravenstein, ten westen van het Kanaal van Sint Andries bevindt zich de Bommelerwaard en ten oosten van het Maas-Waalkanaal ligt de stuwwal van Nij-megen.  Historisch gezien bestaat het op deze wijze begrensde gebied uit twee eenheden: het eigenlijke Land van Maas en Waal in het westen en een deel van het Rijk van Nij-megen in het oosten. Delen van de huidige gemeenten Beuningen en Wijchen werden van oudsher tot het Rijk van Nijmegen gere-kend. Maar deze indeling weerspiegelt niet de bodemsamenstelling of de natuurlijke gesteldheid van het gebied. Het gebied vormt qua ontstaansgeschiedenis, afwate-ring, bodem, biotopen en mosflora een sa-menhangend geheel en de omgrenzing door de rivieren en kanalen wordt als prakti-scher gezien dan de historische begrenzing van het Land van Maas en Waal sec. Deze meer praktische omgrenzing door rivieren en kanalen wordt vaker gebruikt, bijvoor-beeld in de beschrijving van landschap en cultureel erfgoed in de Gelderse regio’s (Haartsen 2009).  In deze reeks artikelen wordt met het Land van Maas en Waal dus het gehele, door rivieren en kanalen begrensde gebied be-doeld. Het meet van Sint Andries in het westen naar Heumen in het oosten circa 35 km en van noord naar zuid circa 8 km in het westen en 13 km in het oosten. Het telt 342 (delen van) kilometerhokken. Het gebied ligt in de provincie Gelderland en bestaat van west naar oost uit de huidige gemeen-ten Maasdriel (alleen de kern Heerewaar-den), West Maas en Waal, Druten, Beu-ningen, Wijchen, Nijmegen (alleen de wij-ken Dukenburg, Lindenholt, Neerbosch-

En we praten en we zingen en we lachen allemaal 
Want daar achter de hoge bergen 

 ligt het Land van Maas en Waal 

Boudewijn de Groot & Lennaert Nijgh, 1967 
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West en het industrieterrein Westkanaal-dijk) en Heumen (alleen de kernen Neder-asselt, Overasselt en Heumen).   
2. Landschapshistorie Voor een beter begrip van de verschillende landschappen en biotopen in het gebied volgt hieronder in het kort de ontstaans-geschiedenis van het Nederlandse rivieren-landschap in het algemeen en die van het Land van Maas en Waal in het bijzonder. De tekst is ontleend aan Haartsen (2009; 2010), Berendsen (1993) en Berendsen & Stouthamer (2001).   
2.1. Het rivierengebied Het rivierengebied vormt het oostelijke gedeelte van de delta van de Maas en de Rijn. Als grote rivieren in het laagland te-rechtkomen gaan ze zand en klei afzetten en ontstaan er oeverwallen en kommen. Bij de Rijn is dat al in de buurt van Kleef het geval, bij de Maas begint het bij Cuijk. Het stroom-opwaartse deel van de Maas heeft een ander 
                                      1 BP = Before Present, Present = 1950 AD 

karakter. De rivier heeft zich daar ingesne-den in een plateau, waardoor er terrassen zijn ontstaan. Hier ontbreken de voor het overige rivierengebied kenmerkende kom-men en stroomruggen. Het grootste deel van het rivierengebied ligt in een breed dal, dat in de ijstijden is ge-vormd tussen de Brabantse zandgronden en de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Dit dal is in de loop van het Holoceen opgevuld met rivierafzet-tingen van de Rijn en de Maas. In elk delta-gebied vertakken de rivieren zich, en ‘onze’ delta maakt daarop geen uitzondering. De Rijn komt als één stroom het land binnen. Van 5595 BP tot circa 2650 BP1 was de Ou-de Rijn de belangrijkste Rijntak, deze mond-de bij Katwijk uit in zee. Kleinere Rijntakken liepen in deze periode al in de richting van het huidige Rijnmondgebied ten westen van Rotterdam, waar zij samen met de Maas een gemeenschappelijke monding vormden. Tussen circa 2650 BP en 1700 BP werd de Rijn actiever, vermoedelijk als gevolg van ontbossingen in Midden-Europa.  In deze 

Afbeelding 1. Het onderzoeksgebied. Ondergrond: topografische kaart 1:100.000, CC-BY Kadaster NL. 
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periode ontstonden de Vecht, de Waal, de Linge (vanaf Tiel), de Gelderse IJssel, de Hollandsche IJssel en de Lek. De Gelderse IJssel stroomt door het oude pleistocene dal aan de oostkant van de Veluwe naar het noorden en kwam in de Zuiderzee uit, waar de rivier een kleine delta heeft gevormd: het Kampereiland.  Vanaf de Middeleeuwen is de loop van de rivieren sterk beïnvloed door de mens. In 1122 AD werd bij Wijk bij Duurstede de Kromme Rijn afgedamd, in 1285 AD onder-ging de Hollandsche IJssel bij Nieuwegein/ IJsselstein hetzelfde lot, in 1307 AD damde men bij Tiel ook de Linge af.  De Maas vloeide sinds de Late Middeleeu-wen bij Woudrichem samen met de Waal, waarna de rivier verder ging onder de naam Merwede. Eind 19de eeuw legde men tussen Heusden en Geertruidenberg de Bergsche Maas aan en in 1904 damde men de natuur-lijke loop van de Maas af bij Andel. Westelijk van ongeveer de lijn Gorinchem-Gouda vormen Rijn, Maas en Noordzee een ingewikkeld anastomoserend systeem van zich splitsende en veelal verderop weer sa-menvloeiende riviertakken/zeegaten, dat 

in de 20ste eeuw in het Rijnmondgebied sterk gewijzigd is door de mens.   In het westen gaat het rivierkleigebied geleidelijk over in het veenlandschap van West-Nederland. Hier is de bewoningsge-schiedenis en de inrichting van het land-schap duidelijk verschillend van het rivier-kleigebied. In historisch-geografische zin wordt met het rivierkleigebied alleen de streek bedoeld waar de rivieren sterke in-vloed op het reliëf uitoefenden. Zo opgevat heeft het gebied in het westen een duide-lijke grens, die ongeveer langs de lijn Woer-den-Vianen-Leerdam-Gorinchem-Geertrui-denberg loopt. In de natuurlijke toestand hebben meande-rende rivieren een tamelijk smalle bedding. Bij een grote aanvoer van water treedt de rivier al snel buiten zijn oevers. Daar ver-liest het water snelheid waardoor de groot-ste en zwaarste korrels het eerst worden neergelegd. Hierdoor ontstaan direct langs de rivier twee lage, zandige ruggen: de oe-verwallen. Verder bij de bedding van de stroom vandaan, in de komgebieden, blijft het water langere tijd staan en komen de 

Afbeelding 2. Holocene rivierbeddingen en hun ouderdom in de Rijn-Maas delta. Bron: Berendsen & 
Stouthamer (2001).
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fijnere deeltjes tot bezinking: hier vinden we zware kleilagen in de bodem. De beide oeverwallen en de bedding van een rivier worden samen ook wel een stroomrug ge-noemd. Door het voortdurend afzetten van klei en zand heeft de rivier de neiging om zijn stroomrug steeds verder op te hogen. In de tijd dat de rivieren nog niet bedijkt waren kon het gebeuren dat de rivier zo hoog kwam te liggen ten opzichte van het om-ringende land dat hij op een gegeven mo-ment zijn bedding verliet en een nieuwe koers ging volgen. De bedding groeide dicht en de oeverwallen bleven als ruggen in het landschap achter. In het rivierengebied ko-men tal van dergelijke fossiele stroomrug-gen voor.  
2.2. Het Land van Maas en Waal Het Land van Maas en Waal is een kenmer-kend onderdeel van het oostelijke rivieren-gebied. Het is gevormd door de rivieren (oeverwallen en komgebieden), de wind (pleistocene stuifduinen) en de mens (dij-ken, weteringen, ontginningen, ruilverka-velingen, bebouwing). De bodem bestaat voor het grootste deel uit zavel en klei die door de rivieren in het Holoceen zijn afgezet. Hier en daar komen oudere afzettingen aan de oppervlakte, met 

name de stuifduinen of donken die aan het eind van het Pleistoceen door verstuiving zijn gevormd in perioden met weinig ve-getatie. De hoogste delen van deze duinen steken boven de holocene rivierafzettingen uit. Centraal in het gebied ligt het ‘Wychen-se Maasje’, een fossiele Maasloop die enkele duizenden jaren geleden door het gebied stroomde. Langs de Maas en de Waal zijn oeverwallen ontstaan. Verder bij de rivier vandaan liggen de komgebieden, waar de rivieren zware klei hebben afgezet. In de kommen was het zo nat dat hier en daar ook veenlaagjes tot ontwikkeling konden ko-men.  Voor de inrichting en het gebruik van het landschap van het Land van Maas en Waal is de fysisch-geografische gesteldheid van het gebied (de donken, de stroomruggen van huidige en fossiele rivieren en de kom-men) van groot belang geweest. De inrich-ting van het cultuurland, waarvan we in het huidige landschap nog de belangrijkste ken-merken terugvinden, dateert in grote lijnen uit de Vroege Middeleeuwen (stroomrug-gronden) en de Late Middeleeuwen (kom-men). De stroomruggronden waren van-ouds in gebruik als woonplaats, als bouw-land en als boomgaard, terwijl in de kom-gebieden wei- en hooilanden, eendenkooi-en en grienden werden aangetroffen. De 

Afbeelding 3. Dijkdoorbraken in Maas en Waal en Bommelerwaard tussen 1750 en 1820. Bron: Dries-
sen & Van de Ven (2004).



Buxbaumiella 113 (2018) 5 

uiterwaarden zijn vooral als weiland ge-bruikt.  Aanvankelijk werden de dorpen door kaden tegen hoogwater in de winter beschermd. De kaden lagen aan de stroomopwaartse zijde van de dorpen. Door openingen tussen de dorpskaden kon het water naar de kom-men stromen en vervolgens verder bene-denwaarts weer op de rivier (Driessen & Van de Ven 2004). Rond 1300 werden de dijken langs Maas en Waal gesloten. Dat be-tekende enerzijds dat rivierwater bij hoge-re waterstanden minder gemakkelijk de komgebieden inliep, maar leidde anderzijds ook tot hogere rivierstanden doordat het water minder ruimte had. Als het dan een keer misging waren de gevolgen veel ernsti-ger dan voorheen. Dijkdoorbraken die sinds die tijd optraden leidden tot doorbraakkol-ken, wielen of waaien genaamd. Deze zijn meestal rond van vorm en zeer diep, als ge-volg van de draaikolkbeweging van het water. Er zijn ook enkele langgerekte wie-len aanwezig. Deze zijn ouder en worden toegeschreven aan doorbraken van de ri-vier door de oeverwal, vóór de aanleg van de dijken. Er zijn vele tientallen dijkdoor-braken in Maas en Waal bekend. De laatste was de doorbraak van de Maasdijk bij Over-asselt in de nieuwjaarsnacht van 1926. De vele doorbraken waren mede oorzaak van de sociaaleconomisch achtergebleven posi-tie van het Land van Maas en Waal.  Sinds de bedijking worden de uiterwaarden bij hoogwater overstroomd. Hierbij wordt telkens een dun laagje slib afgezet, wat leidt tot een geleidelijke maaiveldverhoging van de uiterwaarden. Door kleiwinning in de 

uiterwaarden is die verhoging vaak deels of geheel weer tenietgedaan. Een ander gevolg van de bedijking was dat het water in de kommen niet meer vrijelijk op de rivier afwaterde. Vóór de bedijking liepen de kommen wel eerder onder, maar ze liepen in het voorjaar ook weer vanzelf leeg. Na 1300 verhinderden de dijken dat. Daardoor werden uitwateringssluizen no-dig en moest men watergangen graven om het water naar de rivier te geleiden: de we-teringen. Dit zijn veelal vergraven natuur-lijke stroomgeulen. Aanvankelijk loosden de weteringen nog hun water onder vrij verval, later werd bemaling (achtereenvol-gens wind-stoom-elektra) ingezet. De wete-ringen in Maas en Waal lopen overwegend in oost-west richting en wateren af op de Maas (die lager ligt dan de Waal). De twee belangrijkste weteringen in het gebied zijn de Oude en de Nieuwe Wetering. Veel conflicten ontstonden doordat de meer naar het oosten en dus hoger gelegen dor-pen te vroeg in het jaar hun overtollig water loosden, waardoor de meer naar het westen gelegen dorpen tot laat in het jaar water-overlast hadden. Om dit te voorkomen wer-den dwarskades tussen de weteringen en sluizen in de weteringen gebouwd, de zoge-naamde schutlakens, die pas open mochten als de uitwateringssluizen op de Maas open gingen. Gedurende vele eeuwen leidde de belangentegenstelling tussen de boven- en benedendorpen tot conflicten en tot ge-welddadige doorstekingen van de dwarska-des. Het verschil in hoogte tussen stroomrug-gronden en komgronden bedraagt zo’n 1 tot 1,5 m. Dit maakt dat ze altijd veel slechter 

Tabel 1. De relatie tussen geomorfologie en de dorpen in het Land van Maas en Waal. 
Geomorfologische eenheid Dorpen Op de zuidelijke oeverwallen van de Waal (Holoceen) Dreumel, Wamel, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Druten, Afferden, Deest, Winssen, Ewijk, Beuningen en WeurtOp de noordelijke oeverwallen van de Maas (Holoceen) Heerewaarden, Alphen, Maasbommel, Appeltern, Batenburg, Niftrik en BalgoyOp een fossiele stroomrug van het Wijchense Maasje (Holoceen) Altforst en Hernen Op de zanddonken tussen de rivieren in (Pleistoceen) Puiflijk, Woerd, Horssen, Bergharen, Wijchen, Alverna, Heumen, Nederasselt en Overasselt Op dekzand-, grindzand- en rivierterrasgronden (Pleistoceen) Stadsuitbreidingswijken van Nijmegen: Lindenholt, Dukenburg, Neerbosch-West en het bedrijventerrein Westkanaaldijk



6 Buxbaumiella 113 (2018) 

ontwaterd zijn geweest en vroeger tot ver in het voorjaar onder water stonden. Gelei-delijk aan werd een steeds groter deel van de kommen ontgonnen en in gebruik geno-men als hooiland, grienden en eendenkooi-en. De hier eens uitgestrekte moerasbossen zijn al lang verdwenen. Het duurde echter tot de ‘ruilverkaveling Maas en Waal West’ in de jaren vijftig van de twintigste eeuw voordat er boerderijen verrezen en er in de kommen gewoond werd (Sengers 1989). Om de rivieren dieper te maken werden vanaf het midden van de negentiende eeuw onder aansturing van Rijkswaterstaat krib-ben aangelegd. Er waren al eerder kribben aangelegd, maar die hadden vooral land-aanwinning tussen de kribben tot doel. Doel van de kribaanleg vanaf het midden van de negentiende eeuw was het vergroten van de stroomsnelheid in het midden van de rivier zodat de bedding dieper werd. De kribben hebben stand gehouden tot in de 21ste eeuw. Vanaf 2012 zijn en worden ze op grote schaal verlaagd in het kader van Ruimte 
voor de Rivier. Plaatselijk worden kribben ook afgebroken en vervangen door langs-dammen die de vaargeul op diepte moeten houden. Doel van deze ingrepen is verlaging van de waterstand bij hoogwater. De verla-ging en deels afbraak van 462 kribben tus-sen Nijmegen en Gorinchem leidt tot 6 à 12 

cm waterstandsverlaging. Op de effecten op de mosflora komen we in artikel 2 terug.  
3. Geologie en geomorfologieDe geologische geschiedenis en de bodem-kartering van het Land van Maas en Waal is beschreven in Pons (1957) en Pons (1966). In het Pleistoceen hebben de rivieren dikke pakketten zand en grind afgezet. Hierin wordt een hoog- en een laagterras onder-scheiden. Op enkele plaatsen in het oosten van het gebied komt het ongestuwde hoog-terras nog aan de oppervlakte. Ten oosten daarvan hebben de ijstongen het materiaal opgestuwd tot het gestuwde hoogterras. Door smeltwatererosie ontstonden in de stuwwal droogdalen en werd aan de west-zijde een uitgestrekte sandr of fluvioglaci-ale puinkegel gevormd. De begrenzing van de sandr valt vrijwel gelijk met het Maas-Waalkanaal, alleen in het noordelijke deel van het gebied komt de sandr ook westelijk van het kanaal voor. Met name in de Jonge Dryastijd (12.850- 11.650 BP) zijn dikke pakketten stuifzand afgezet. Dit gebeurde in koude tijden waar-in er weinig begroeiing was, de zand- en grindafzettingen in de rivierbedding bij lage afvoer in de winter droogvielen en krachti-ge winden het materiaal wegbliezen. 

Afbeelding 4. De komgebieden stonden vroeger van november tot mei vol water. Bron: Driessen & Van 
de Ven (2004). 
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Door de overwegend westelijke windrich-ting liggen de stuifzanden ten noordoosten van de oude rivierlopen. Het gaat om grof, slibvrij zand dat in groot contrast staat tot de omringende holocene klei. De bron van het zand vormde de vlechtende Maas die in die tijd noordelijk van de huidige bedding liep. De in Maas en Waal aanwezige stuifzanden en rivierdalen zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het westen van het gebied zijn de stuifzanden uit het langzaam naar het westen aflopende laagterras opge-stoven. Daardoor komen naar het westen toe alleen nog de toppen van de stuifduinen boven de latere holocene kleiafzettingen tevoorschijn: de donken waarop de eerste bewoning plaatsvond. In het Holoceen veranderde het klimaat en werd het warmer. De vlechtende rivieren veranderden in meanderende rivieren die zich insneden. In het vrij droge en relatief warme Boreaal (10.640-9.220 BP) vond opnieuw verstuiving plaats van de pleisto-cene stuifzanden. Daar waar dat tot op de leemondergrond van hoog- of laagterras ge-beurde, ontstonden vennen en stuifheuvels: de huidige gebieden van Hatertsche en 

Overasseltsche Vennen, Hernensche Bosch, Leursche Bosch en het bosgebied bij Berg-haren. In het Atlanticum (9.220-5.660 BP) veranderde wederom het karakter van de rivieren. Ze bleven meanderen, maar het verhang nam af, waardoor de stroomsnel-heid afnam en sedimentatie sterker werd dan erosie. Dit hing samen met de verho-ging van de grondwaterstanden in het rivie-rengebied als gevolg van de zeespiegelstij-ging. Het typische rivierenlandschap met oeverwallen en kommen ontstond en de meeste oude rivierdalen tot Nijmegen wer-den geheel opgevuld met klei.  Over het ontstaan van oeverwallen en kom-men schreven we al in paragraaf 2. Het is nog van belang om in te gaan op het verschil in kalkgehalte van de verschillende afzet-tingen. Dat is immers sterk bepalend voor de aanwezige mosflora. De stroomruggen van de Rijn zijn kalkhoudend, die van de Maas zeer kalkarm tot kalkloos. Toch is het water van beide rivieren kalkhoudend. De Maas stroomt in een groot deel van zijn stroomgebied door kalkhoudende gesteen-ten. De oorzaak van de kalkloze Maasafzet-tingen is de volgende. Voor de vorming van kalkhoudende kleilagen moet de kalk in het

Afbeelding 5. De vermoedelijke loop van de Rijn en de Maas in de Jonge Dryastijd en de ligging van de 
uit hun beddingen opgewaaide grove zanden. Bron: Pons (1957). 
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  Afbeelding 6. Kaart van de bodem
landschappen in het Land van M

aas en W
aal. Bron: Pons (1966).
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rivierwater gebonden zijn aan slibdeeltjes, zodat de kalk samen met het slib bezinkt. Naarmate het water zuurder is, gaat een groter deel van de kalk in oplossing en zet zich dan niet samen met het slib af. De bron van het zuur in het Maaswater waren hu-muszuren uit de Peel en zijrivieren van de Maas. Tegenwoordig stroomt er (o.a. door de ontginning van de Peel) veel minder zuur water de Maas in. De jongste Maasafzet-tingen zijn dan ook kalkhoudend (Pons 1957).  De zware klei in de kommen is eveneens kalkarm tot kalkloos. Dit geldt zowel voor komgronden van de Rijn als van de Maas. Hier ligt de oorzaak in de dichte begroeiing (moerasbos) die er vroeger in de kommen was. Verterend organisch materiaal produ-ceert veel CO2. En toename van het CO2-gehalte van het water beïnvloedt het even-wicht tussen opgeloste en neergeslagen kalk. Hoe meer opgeloste CO2, hoe meer kalk in oplossing gaat. Daardoor is er geen kalk samen met slibdeeltjes bezonken, maar de opgeloste kalk is met het water afgevoerd (Pons 1957).  Ook de stuifzanden, dekzanden en grind-zandgronden zijn kalkloos. Van oorsprong kunnen deze gronden wel kalkhoudend ge-weest zijn, maar inmiddels zijn ze door uit-loging tot op grote diepte geheel kalkloos.  Al deze geologische processen hebben ge-leid tot het huidige landschap en de daarin aanwezige bodems.  Pons (1966) vat de bo-demlandschappen als volgt samen: 
• rivierkleilandschap:  

o Rijngronden; 
o Maasgronden; 

• rivierterraslandschap; 
• dekzand- en stuifzandlandschap; 
• grindzandlandschap.  Het rivierkleilandschap (alle holocene flu-viatiele sedimenten) is aan de oppervlakte overwegend jonger dan 1500 jaar en bedekt het rivierterraslandschap tot ongeveer de lijn Woezik (nu onderdeel van Wijchen)-Weurt. Het rivierkleigebied heeft een lichte helling naar het westen van ongeveer 10 cm per kilometer. Daardoor zijn de oostelijke 

gronden altijd beter ontwaterd geweest dan de westelijke. De Rijngronden zijn kalkrijk, de Maasgronden (vrijwel) kalkloos. In de komklei is nauwelijks onderscheid tussen Rijn- en Maasgronden te maken omdat ze beide kalkloos afgezet zijn.  Tot het landschap van de rivierterrasgron-den worden alle in het pleistocene Laatgla-ciaal afgezette fluviatiele sedimenten gere-kend. Ze zijn veel ouder dan de rivierklei-gronden en doordat het klimaat veel langer heeft kunnen inwerken, zijn ze geheel ont-kalkt. De rivierterrasgronden komen alleen in het oosten van het gebied aan de opper-vlakte en duiken ongeveer ter hoogte van de lijn Woezik-Weurt door hun sterkere ver-hang weg onder de rivierkleigronden.   Het dekzand- en stuifzandlandschap da-teert eveneens uit het Pleistoceen, hoewel ook in het Holoceen verstuiving van eerder door de wind afgezet zand is opgetreden. Het dekzandlandschap (reliëf tamelijk vlak) bestaat uit fijn zand (mediaan zandfractie < 200 μ) dat tamelijk lemig is. Het komt uit-sluitend in een klein gebied ten westen van het Maas-Waalkanaal voor en is vrijwel vol-ledig onder de uitbreidingswijk Dukenberg verdwenen.  Het stuifzandlandschap is reliëfrijk en be-staat uit grof zand (mediaan zandfractie > 200 μ, vaak 400-600 μ). Het zand is goed ge-sorteerd (effect van de wind) en bepaalde grove fracties overheersen zeer sterk. De fractie < 50 μ is van oorsprong zeer klein.  De zanden zijn voedselarm en droog, iets dat we terug zullen zien in de mosvegetatie.   De grindzandgronden tenslotte liggen tegen de zeer geleidelijk naar het westen afdalen-de flank van de Nijmeegse stuwwal en dui-ken naar het westen onder recentere rivier-kleiafzettingen weg. Ze komen in het gebied alleen ten westen van het Maas-Waalkanaal en ten noorden van de spoorlijn Nijmegen-Den Bosch voor: het huidige Lindenholt en bedrijventerrein Westkanaaldijk.  
4. De biotopen In het huidige landschap van het Land van Maas en Waal onderscheiden we de volgen-de biotopen: 
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• rivieroevers (kribben, stranden, oever-beschoeiingen, rivierduinen); • uiterwaarden (strangen, uiterwaard-plassen, zachthoutooibossen, graslan-den, akkers); • dijken; • doorbraakkolken; • kanaaloevers; • oevers van weteringen en (lei)graven; • natuurontwikkeling: afgegraven terrei-nen en bosaanplant;  • binnendijkse ontzandingsplassen; • binnendijkse kleibossen en eenden-kooien; • wei- en hooilanden; • boomgaarden en akkers; • pleistocene stuifduinen (arme bossen, heidevelden, vennen); • bebouwd gebied (begraafplaatsen, ge-bouwen, laan- en parkbomen, ruderale terreinen).  Rivieroevers en uiterwaarden worden be-schreven in de artikelen over Waal respec-tievelijk Maas. In het artikel over de Maas zullen ook het Kanaal van Sint Andries en het Maas-Waalkanaal behandeld worden. Afzonderlijke artikelen worden gewijd aan de binnendijkse kleibossen en eenden-kooien en aan de pleistocene stuifduinen. Natuurontwikkeling, weteringen en graven komen in het artikel over de komgronden 

aan bod. Ook de bebouwde omgeving krijgt afzonderlijke aandacht. De overige bioto-pen komen zijdelings in een van de artike-len aan bod.  
5. Onderzoek van de mosflora  
Geschiedenis Tot 2006 is er niet systematisch naar mos-sen in Maas en Waal gekeken. De Versprei-dingsatlas (NDFF 2018) laat data zien uit de flora’s van de bladmossen (Touw & Rubers 1989), levermossen (Gradstein & van Me-lick 1996) en de veenmossen (Bouman 2002), uit de literatuur, uit vegetatieopna-men van o.a. Alterra en provincie Gelder-land en opgaven van individuele bryologen. Gerard Dirkse bezocht in de jaren tachtig en negentig enkele terreinen in het oosten van het gebied. Emiel Brouwer was actief in de jaren negentig en inventariseerde onder andere langs de Waal bij Beuningen en langs de Maas ten zuiden van Wijchen. Oudere waarnemingen zijn er ook, zoals die van Bernhard Reichgelt, Johanna Jansen en Theodorus Abeleven, maar die concentre-ren zich vooral in het gebied van de Hatert-sche Vennen ten zuiden van Nijmegen en de omgeving van de nu door de stad opgeslok-te dorpen Neerbosch en Hatert ten westen van Nijmegen. Hier werd al in het midden van de negentiende eeuw naar mossen ge-

Afbeelding 7. Aantal 
waarnemingen van de 
inventarisatie per jaar, 
1995–september 2018. 
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keken en werden enkele soorten verzameld die nu uit het gebied verdwenen zijn.   
Werkgroepexcursies De BLWG bezocht het gebied vijf keer. Tijdens het voorjaarsweekend 1968 in de omgeving van Nijmegen werden de Hatert-sche Vennen bezocht (Groenhuizen & Roor-da van Eysinga 1968). In mei 1975 werden tijdens de voorjaarsexcursie naar de West-Betuwe ook enkele terreinen in het weste-lijk deel van Maas en Waal bezocht (Grad-stein & Rubers 1977). Er werden twee eendenkooien bekeken, kleiputten bij de steenfabriek van Heerewaarden en de over-laat bij Sint Andries. Tijdens een eendags-excursie in januari 2008 werden de Affer-densche en Deestsche Waarden bezocht. In 2008 werd een najaarsweekend bij Baten-

burg gehouden (Bekking 2008). Er werden verschillende locaties bekeken, zowel bin-nendijks als in de uiterwaarden van Maas en Waal, en de Hatertsche Vennen werden bezocht. In 2014, tenslotte, werd een deel van de excursie van 1975 herhaald met een bezoek aan de eendenkooi De Meren bij Dreumel (Kerkhof 2014). Ook de lokale mossenwerkgroepen uit Eindhoven en Nij-megen kwamen een keer kijken, langs de Waal bij Dreumel respectievelijk Druten.  
Werkwijze De gegevens van deze inventarisatie zijn verzameld in de periode 1995-heden. In die periode zijn tot 1 september 2018 16.960 waarnemingen geregistreerd, waarvan 1.925 met herbariummateriaal gestaafd zijn (in herbarium Nieuwkoop). Het groot-

Afbeelding 8. Aantal uit de 
inventarisatie bekende taxa 
in het gebied per jaar, 
1995–september 2018. 

Tabel 2. Waarnemers die meer dan 100 waarnemingen per persoon vóór 2006 in het onderzoeksge-
bied deden. Bron: NDFF 2018. 

Bryoloog Periode van waarnemingen Aantal waarnemingen Bernhard Reichgelt Eerste helft 20ste eeuw 785 Gerard Dirkse Jaren ‘80 en ‘90 20ste eeuw 559 Emiel Brouwer Jaren ‘90 20ste eeuw 483 Louis-Jan van den Berg Jaren ‘90 20ste eeuw 242 Klaas van Dort Jaren ‘90 20ste eeuw 215 Huub van Melick Jaren ‘80 en ‘90 20ste eeuw 183 Johanna Jansen Jaren ‘30 20ste eeuw 135 Theo Abeleven Midden 19de eeuw 108 
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ste deel van de waarnemingen (90 %) is verzameld vanaf 2011.   Het gebied is niet vlakdekkend op basis van kilometerhokken maar op basis van bioto-pen geïnventariseerd. Zo zijn de uiterwaar-den van Maas en Waal, de oevers van beide kanalen, de binnendijkse kleibossen, de pleistocene zandgebieden en de begraaf-plaatsen volledig onderzocht. Volledig bete-kent in dit geval dat alle (toegankelijk) are-aal dat behoort tot deze biotopen is onder-zocht. In de rest van het gebied is de aan-dacht vooral gericht op interessante stand-plaatsen zoals natuurontwikkelingsgebie-den, verlaagde oevers van watergangen, oevers van waterplassen, zuid geëxponeer-de dijktaluds, braakliggende akkers en laan-bomen.   Een inventarisatie is eigenlijk nooit klaar omdat aan het einde van een periode alweer veranderingen optreden in de gebieden die als eerste bezocht zijn. Een maat voor de volledigheid van de inventarisatie kan ont-leend worden aan het aantal taxa dat nieuw voor het gebied gevonden wordt. Dit aantal vertoont een asymptotisch verloop met in het begin vele tientallen tot inmiddels nog maar enkele nieuwe taxa per jaar. Bij voort-gaande inventarisatie van het gebied zal het aantal verder dalen, maar helemaal nul zal het nooit worden, door veranderingen in de flora die van buiten komen. In het afsluiten-de artikel volgt een samenvattend overzicht van de mosflora, met aandacht voor het aantal taxa, de landelijke en lokale zeld-zaamheid, de Rode Lijstsoorten, vergelij-king met andere geïnventariseerde gebie-den en verdwenen en nieuw verschenen taxa.  Het is duidelijk dat het aantal nieuwe taxa (Afbeelding 8) sterk gerelateerd is aan de inventarisatieactiviteit, zoals weergegeven in Afbeelding 7. De laatste jaren laten on-danks een hoge inventarisatieactiviteit een afname van het aantal nieuwe soorten zien. Een indicatie dat de inventarisatie qua aantal taxa richting volledigheid gaat.  

Dankwoord Heel veel dank aan Hans de Bruijn voor zijn hulp en geduld bij de automatisering: het opzetten van de waarnemingsbestanden in Filemaker en het maken van de kaartjes met QGIS. Ook dank aan de bryologen die me af en toe vergezelden bij het inventariseren of op zoektochten naar speciale soorten: Henk Siebel, Jan Pellicaan, Arno van der Pluijm, Gerben van Geest, Rienk-Jan Bijlsma en Hans de Bruijn.   
Literatuur Bouman, A.C. 2002. De Nederlandse Veenmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederland-se Sphagnopsida. Natuurhistorische Biblio-theek nr. 70. Bekking, M. 2008. Bryologisch verslag van het BLWG-najaarskamp naar het Land van Maas en Waal – 12/14 september 2008. Buxbaumiella 82:54-55. Berendsen, H.J.A. 1993. De ontwikkeling van het Nederlandse rivierengebied. GEA 26: 49-57. Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer. 2001. Palaeo-geographic development of the Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Koninklijke Van Gor-cum. Assen. Driessen, A.M.A.J. & G.P. van de Ven. 2004. In de ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst. Gradstein, S.R. & W.V. Rubers, 1977. Verslag van de voorjaarsexcursie op 3, 4 en 5 mei naar de West-Betuwe. Buxbaumiella 6: 4-27.  Gradstein, S.R. & H.M.H. van Melick. 1996. De Nederlandse Levermossen en Hauwmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederland-se Hepaticae en Anthocerotae. Stichting Uitge-verij van de Koninklijke Nederlandse Natuur-historische Vereniging, Utrecht. Groenhuijzen, S. & P. Roorda van Eysinga. 1968. Voorjaarsexcursie 1968 in de omgeving van Nijmegen. Buxbaumia 22 nr 1/2: 2-22. Haartsen, A.J. 2009. Land van Maas en Waal. in: Ontgonnen Verleden, regiobeschrijvingen pro-vincie Gelderland. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Kennis. Rapport DK nr. 2009/dk116-F. Ede. Haartsen, A.J. 2010. Landschap 4: Rivierengebied. in: Ontgonnen verleden, Landschappen en deellandschappen. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Kennis. Rapport DK nr. 2010/dk131. Ede. Heiningen, H. van. 1971. Tussen Maas en Waal. 650 jaar geschiedenis van mensen en water. De Walburg Pers Zutphen. Kerkhof, Th.B.M. 2014. De bryoflora van vier ter-reinen in Zuidwest-Gelderland opnieuw onder-zocht. Buxbaumiella 100: 8-21. 
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Adresgegevens auteur J.A.W. Nieuwkoop, Vluchtheuvelstraat 6, 6621 BK Dreumel, jurgen.nieuwkoop@icloud.com 
Abstract 
The bryophyte flora of the Land van Maas en Waal, 
part 1 The ‘Land van Maas en Waal’ is an area in the east of the Netherlands between the rivers Rhine and Meuse. In a series of papers the results are pre-sented of an inventory of the bryophyte flora. In this first paper the area, the history of landscape and biotopes as well as the inventory are de-scribed. In following papers the bryoflora of the different biotopes will be discussed.  
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