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De mosflora van het Land van Maas en Waal

4. Het rivierduinencomplex

Jurgen Nieuwkoop

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

Na een beschrijving van het inventarisatiege-
bied (deel 1), de mosflora van de uiterwaarden 
van de Waal (deel 2) en de mossen in de uiter-
waarden van de Maas en langs het Maas-Waalka-
naal (deel 3) richten we nu onze aandacht op de 
zandgronden. Hoewel het rivierengebied over-
wegend uit kleiige afzettingen bestaat, komt 
hier en daar ook zand aan de oppervlakte. In 
Maas en Waal is dit het geval in een van zuidoost 
naar noordwest verlopende stuifzandrug van 
Heumen via de Hatertse Vennen, Alverna, Wij-
chen, Leur, Hernen en Bergharen tot Horssen. 
De rivierduinen steken als eilanden van zand 
uit boven een zee van klei. Ze zijn ontstaan door 
verstuiving van zand uit de vlechtende Maas-
bedding aan het einde van het Pleistoceen. De 
bossen, stuifzanden en heiden van het rivierdui-
nencomplex zorgen voor een flinke aanvulling 
van de mosflora van Maas en Waal met soorten 
van zure en voedselarme standplaatsen. Na een 

toelichting op de gevolgde werkwijze volgt weer 
een beschrijving van de deelgebieden en hun 
ontstaansgeschiedenis. Vervolgens worden de 
verschillende biotopen met hun kenmerkende 
mossoorten besproken. Het artikel sluit af met 
een overzicht van de exclusieve ‘zandsoorten’ in 
Maas en Waal.

1. Methodiek en naamgeving
De pleistocene zandgronden van het rivierdui-
nencomplex zijn onderzocht tussen 2008 en 
2019. In deze periode liggen twee pieken: in 
2012 en 2013 zijn de gebieden rond Bergharen 
en Hernen geïnventariseerd (veelal in eigendom 
van Geldersch Landschap & Kasteelen) en tus-
sen 2014 en 2017 de Hatertse Vennen en omge-
ving (veelal in eigendom van Staatsbosbeheer). 
In 2019 heb ik de aanwezigheid van een aantal 
zeldzame soorten uit de eerdere inventarisaties 
gecontroleerd. In totaal gaat het om 32 kilome-

Afbeelding 1. De onderzochte kilometerhokken van het rivierduinencomplex in Maas en Waal, oranje gekleurd. 
Afgebeeld op de bodemkaart uit Pons 1966 waarop de zandgebieden met geel zijn aangegeven. Op de kaart zijn 
nog enkele extra hokken met zandgrond te herkennen, maar in het veld bleek dit om hokken met kleibodems of 
om intensief bebouwde hokken te gaan. Ondergrond: topografische kaart 1:250.000, CC-BY Kadaster NL. 



2 Buxbaumiella 117 (2020)

terhokken die geheel of deels uit zandgronden 
bestaan. In dit artikel worden alleen waarne-
mingen van zandbodems besproken. Dus als in 
een kilometerhok ook kleigronden liggen (dat 
is het geval aan de noordoost- en zuidwestzijde 
van het rivierduinencomplex), dan zijn die gege-
vens in dit artikel niet meegenomen. 

In het aldus begrensde gebied is een dataset van 
2223 waarnemingen opgebouwd. 336 waarne-
mingen (15 %) zijn gestaafd met herbariumma-
teriaal (opgenomen in herbarium Nieuwkoop). 
De waarnemingen zijn opgenomen in de Natio-
nale Database Flora en Fauna en ontsloten via 
Verspreidingsatlas.nl. Er zijn 208 taxa aange-
troffen, de volledige lijst is opgenomen in Bijlage 
1. De nomenclatuur is conform de Standaardlijst 
van de Nederlandse blad-, lever- en hauwmos-
sen 2005 (Siebel et al. 2005) en de aanvullingen 
in Siebel et al. 2009. De naamgeving van mossen 
en levermossen en het onderscheid van taxa is 
momenteel sterk in beweging als gevolg van ge-
netisch onderzoek. Voor niet in de Standaardlijst 
genoemde taxa is de ‘Naamlijst van de Neder-
landse Mossen’ gehanteerd, zoals die te vinden 
is op https://www.verspreidingsatlas.nl/soor 
tenlijst/mossen (geraadpleegd op 5 augustus 
2019). In deze lijst is een deel van de nieuwe 
inzichten al verwerkt. Niet alle nieuwe taxa zijn 
al van een Nederlandse naam voorzien. De ver-
spreidingskaartjes tonen het Land van Maas en 
Waal met TOP250 vector ondergrond en een 
kilometerhok raster. In lichtoranje zijn de zand-
hokken gemarkeerd. De kaartjes zijn gebaseerd 
op alle door mij in Maas en Waal tot en met okto-
ber 2019 verzamelde gegevens. 

2. Het onderzoeksgebied
Van zuidoost naar noordwest komen we ach-
tereenvolgens de volgende gebieden tegen: het 
Heumensche Bosch, de Hatertse Vennen, de 
bossen ten zuiden en westen van Alverna, het 
Leursche Bosch, het Hernensche Bosch, de bos-
sen rond kasteel Hernen, de bossen ten noorden 
en noordwesten van Bergharen en het Landgoed 
Heerlijkheid Horssen. De hoogste stuifduinen 
bereiken een hoogte van zo’n 25 m +NAP. De 
omringende kleigronden liggen op maximaal 9 
m +NAP aan de noordoostzijde van de Hatertse 
Vennen en 6 m +NAP aan de zuidwestzijde van 
Bergharen. De meest westelijke zandopduiking 
in Maas en Waal is de Dreumelsche Berg van 8,7 

m +NAP in een komkleilandschap op zo’n 4 m 
+NAP.

De arme, grove en kalkloze pleistocene zan-
den zijn veelal begroeid met gemengde bossen 
bestaande uit zomereik (voormalig hakhout), 
grove den, Amerikaanse eik, larix, Amerikaanse 
vogelkers en soms wat beuk of berk. In de Ha-
tertse vennen vinden we de grootste oppervlak-
te heide. Kleinere stukjes heide zijn aanwezig 
in het Hernensche Bosch en ten noorden van 
Bergharen. Daar vinden we ook nog enkele klei-
ne zandverstuivingen, net als tussen Wijchen en 
Alverna. Vennen zijn er in het Hernensche Bosch 
en natuurlijk in de Hatertse Vennen. 

Het Heumensche Bosch is eigendom van de ge-
meente Heumen. Er staan zomereiken, Ameri-
kaanse eiken en grove dennen. Plaatselijk zijn 
enkele percelen met jonge eikjes aanwezig, wat 
positief is voor een aantal epifyten. Het westelij-
ke deel van het bos is geaccidenteerd; de bebos-
te stuifduinen herbergen enkele lokaal zeldzame 
soorten. 

De Hatertse Vennen zijn in bryologisch opzicht 
verreweg het meest bekend. Al in de negentien-
de eeuw werd hier vanuit Nijmegen naar mossen 
gekeken. De oudste collecties die we uit Maas en 
Waal kennen, komen hier en uit Neerbosch en 
Teersdijk ten westen van Nijmegen vandaan. 
Ironisch genoeg zijn dit tevens de gebieden met 
het grootste aandeel in de soorten die in Maas 
en Waal zijn uitgestorven.  De pleistocene zand-
gebieden buiten de Hatertse Vennen hebben tot 
nu toe veel minder aandacht van bryologen ge-
kregen. 

De Hatertse Vennen zijn in 2012/13 ingrijpend 
onder handen genomen. De maatregelen zijn 
bedoeld om de toenemende verdroging, eutro-
fiëring en verzuring van het gebied te stoppen 
(Buddingh et al. 2010). De belangrijkste maat-
regel bestond uit bosomvorming: er is op grote 
schaal gekapt om het areaal heide te vergroten. 
Het verwijderen van de bomen leidt tot een 
hogere grondwaterstand, waardoor natte hei-
de zich kan herstellen en peilfluctuaties in de 
vennen afnemen. Bovendien neemt de invang 
van stikstof door de bomen af en is er minder 
blad- en naaldval en dus minder verzuring en 
verrijking. Verder zijn sloten gedempt, venoe-
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0 0,4Km

Herinrichting 
Hatertse en Overasseltse vennen

juni 2012

XY Aanleggen / vervangen regelbare stuw

XY Verwijderen stuw

Aan te leggen meidoornhagen

Aan te leggen sloot

Aan te leggen wandelpad

Te dempen sloot

Te herstellen sloot

Aanleg natuurvriendelijke oever

Zoekgebied voor maatregelen om wateroverlast te voorkomen

Aanplant bos / struweel

Delen begroeiing langs het fietspad blijft

Bos wordt heide

Opschonen ven en venranden

Legenda

Aanleg kruiden- en faunarijke akker

Afgraven tot natte natuur

Bos wordt grasland

Ontwikkelen kruiden- en faunarijk grasland

Aanplant bos / struweel

®Wychens ven

Amfibiënpoel

A73

St Walrick

Wijk Dukenburg
(Gem. Nijmegen)

Afbeelding 2. Inrichtingsmaatregelenkaart 2013 Hatertse en Overasseltse Vennen. 
Bron:  https://www.slideshare.net/groenesteden/vennengebied-inrichtingsmaatregelenkaart-2013.

vers vrijgemaakt en is nieuwe natuur aangelegd 
in het Heidsche en Worsumsche Broek ten noor-
den van de vennen. Deze laatste gebieden liggen 
op pleistocene rivierklei en –leem en worden in 
een volgend artikel onder ‘natuurontwikkeling’  
besproken.

Ten zuiden en westen van Alverna liggen enkele 
gemengde bospercelen. Tussen Alverna en Wij-
chen ligt een zandverstuiving. Vervolgens neemt 
de kern van Wijchen een grote hap uit het zand-
gebied en komen we in de bossen rondom het 
Huis te Leur ten noorden van de gelijknamige, 
fraaie nederzetting. Deze bossen bestaan vooral 
uit zomereiken, beuken en grove dennen en de 
eikenprocessierups tiert er welig, zoals ik uit ei-
gen jeukervaring kan beamen.

In het Hernensche Bosch ligt een fraai ven met 
een stukje droge heide omringd door bos met 
eik, berk en grove den. Meer afwisselende bos-
sen treffen we ten noordwesten van kasteel 
Hernen aan. Hier overheersen loofbomen en er 
is een perceel elzen. Voorbij Hernen verdwijnt 

het zand even om bij Bergharen weer op te dui-
ken. Hier is in het verleden een oude rivierloop 
door het zand gebroken. Tegenwoordig ligt hier 
de Nieuwe Wetering in een kleigebied. De stuif-
duinen bij Bergharen zijn sterk geaccidenteerd 
met een bedevaartkapel ‘Onze Lieve Vrouw ter 
Nood Gods’, een molen en een galgenberg. Bij De 
Elzent liggen vochtige bossen op lager gelegen 
zandgronden.

Het meest westelijke gebied waar nog duidelijk 
zand aanwezig is, ligt ten slotte bij Horssen. Het 
landgoed Heerlijkheid Horssen ligt zowel op 
zand (arm bos met een dassenburcht) als op klei 
(eendenkooi en kleibos, behandeld in deel 5). De 
Dreumelse Berg tenslotte is meer een curiositeit 
dan dat er zand of mos te vinden is. Het is een 
grazig heuveltje in een weiland.

3. Ontstaan van het rivierduinencom-
plex
De rivierduinen zijn ontstaan door verstuiving 
van zand uit de bedding van de Maastakken aan 
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Afbeelding 4. Dwarsdoorsnede door de Hatertse Vennen 
volgens de lijn AB in afbeelding 3. De stuifduinen zijn afge-
zet op een 1 meter dikke laag rivierleem. Door verstuiving 
zijn vennen uitgewaaid tot in de lokale grondwaterbel in het 
zand en op de leemlaag. Bron: https://www.vcbio.science.
ru.nl/virtuallessons/landscape/hatertsevengeo/

het einde van de laatste ijstijd (Pons 
1966, Buddingh et al. 2010). Sterke 
westenwinden verplaatsten het mate-
riaal uit de zuidoost-noordwest lopen-
de rivierbeddingen en zetten het af in 
een band die we nu herkennen als het 
rivierduinencomplex van Heumen tot 
Horssen. Het is afgezet op een oudere 
laag rivierleem. In het Holoceen is als 
gevolg van de stijgende zeespiegel veel 
klei afgezet in de omringende, lager ge-
legen gebieden waardoor de stuifdui-
nen nu als eilanden boven een zee van 
klei uitsteken. 

In het Holoceen heeft verdere ver-
stuiving van het zand plaatsgevonden 
waardoor meer reliëf ontstond. De 
uitgestoven laagtes zijn nu gevuld met 
regenwater, de vennen. Door de hoog-
te en isolatie van de ondergrond, staat 
de waterhuishouding in de vennen en 
de stuifduinen los van het regionale 
systeem dat in verbinding staat met 
de Maas en het Maas-Waalkanaal. De 
stuifduinen zijn sterk waterdoorlatend 
en dientengevolge droog. Het zand is 
grof (mediaan zandfractie > 200 mu, 
vaak 400-600 mu), kalkloos en arm 
aan mineralen. De leemfractie (korrels 
< 50 mu) is van oorsprong zeer klein.  

4. De mosflora per biotoop
We bespreken achtereenvolgens de 
mos sen in de biotopen:

• bossen
• droge heide
• venoevers en natte heide
• stuifzanden 
• afgegraven bos en heide
• oude gebouwen

 

Afbeelding 3. Geologische kaart van het 
oostelijke deel van Maas en Waal en de 
stuwwal van Nijmegen. In lichtblauw de 
door wind in de late IJstijd afgezette zan-
den uit de Maasbedding. Hierin zijn later 
door verstuiving de rivierduinen ontstaan. 
Bron: 
https://www.vcbio.science.ru.nl/virtualles 
sons/landscape/hatertsevengeo/
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4.1. Bossen
De bossen op de rivierduinen zijn van oorsprong 
te typeren als droog Berken-Zomereikenbos 
op arme en droge zandbodems (Van der Werf 
1991). De huidige bossen betreffen voormalig 
eikenhakhout en zijn vaak doorplant met grove 
den en andere naaldbomen zoals lariks. Ook is 
plaatselijk veel Amerikaanse eik aanwezig. Op 
iets vochtiger plekken groeien ook ruwe berken. 
Op de natste (hoewel tegenwoordig sterk ver-
droogde) plekken staan zwarte elzen. De mos-
flora is niet rijk. Sommige van de elders algeme-
ne soorten van bossen op de zandgronden zijn 
wel present, maar vaak in kleine hoeveelheden 
terwijl andere soorten volledig ontbreken. 

De meest voorkomende bodemmossen zijn 
Hyp   num jutlandicum, Kindbergia praelonga, 
Pseu doscleropodium purum, Atrichum undula
tum, Polytrichum formosum en Brachythecium 
rutabulum. Soorten als Eurhynchium striatum, 
Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Thu

i dium tamariscinum, Pohlia nutans, Plagiotheci
um laetum var. curvifolium en Pseudotaxi phyllum 
elegans zijn wel aanwezig, maar je moet er vaak 
lang naar zoeken. Leucobryum glaucum is zeld-
zaam en Plagiothecium undulatum is slechts in 
3 km-hokken gezien. Deze zeldzaamheid weer-
spiegelt vooral de droogte van de bossen. De 
grootste aangetroffen bijzonderheden op de 
bosbodem zijn Rhytidiadelphus loreus (twee-
maal), R. triquetrus (eenmaal) en Brachythecium 
oedipodium (eenmaal, gevonden door Marleen 
Smulders tijdens de BLWG-excursie in 2008).

Waar de bossen wat lager liggen, zijn ze be-
greppeld en is het iets vochtiger (maar verge-
leken met vroeger zijn dergelijke plekken sterk 
verdroogd). In de greppels zijn mondjesmaat 
veenmossen te vinden als S. denticulatum var. 
denticulatum en S. fallax, Calypogeia muelleriana 
en elk eenmaal Aulacomnium palustre, Calypo
geia arguta en Plagiothecium undulatum. Op een 
greppelwand in een elzenbos herkende Henk 

Afbeelding 5. Voormalig eikenhakhout op de rivierduinen bij Bergharen. De mosflora is vrij arm.
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Siebel Campylium polygamum var. minus en op 
dood hout in diezelfde greppel Leptodictyum 
riparium var. abbreviatum.
Op boomvoeten komen deels dezelfde mossen 
voor als op de bodem en verschijnen daarnaast 
ook soorten als Hypnum cupessiforme, Dicranum 
montanum, Plagiothecium laetum var. laetum en 
Lophocolea heterophylla. Op vermolmde elzen-
voeten werd Plagiothecium latebricola gezien, 
een van zijn karakteristieke groeiplaatsen.

Wat hoger op de bomen staan de epifyten. Aan-
gezien de meest voorkomende bomen eiken zijn, 
gaat het vooral om soorten van wat zuurdere 
schors. Uiteraard Ulota bruchii en U. crispa var. 
crispula, Orthotrichum affine en O. lyellii, Metz
geria furcata, Dicranoweisia cirrata, Hypnum 
andoi en af en toe Dicranum montanum. Enkele 
keren vond ik Dicranum tauricum, een soort van 
zure schors die na het ‘optimum’ van de zure 
regen sterk afgenomen is. Op wat rijkere schors 

Kaart 1. De verspreiding van de 
algemene Hypnum jutlandicum 
(■) volgt de verspreiding van de 
bossen en heiden op zand. Negen 
vondsten buiten het rivierdui-
nencomplex zijn gedaan op 
begraafplaatsen waar het mos in 
bloemstukjes werd aangetroffen, 
dus niet wild.

Kaart 2. Thuidium tamariscinum 
(■) is een vrij zeldzame soort in 
de bossen op de rivierduinen. 
Behalve op zand komt het ook in 
een zestal hokken met kleibossen 
voor.

Kaart 3. Leucobryum glaucum (■) 

is een zeldzame soort die uitslui-
tend voorkomt op iets vochtiger 
plekken in de bossen op de rivier-
duinen en net daarbuiten in een 
schraal grasland op venige bodem 
in het park Staddijk in Nijmegen.
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van jonge eiken en boswilgen kan een meer 
gevarieerde epifytenflora aanwezig zijn, 
met Frullania dilatata, Radula complanata, 
Orthotrichum pulchellum, Zygodon  conoi
deus, Cryphaea hete r o malla en een enkele 
keer Porella platyphylla, Homalia trichoma
noides en Cololejeunea minutissima.

Op dood hout zijn de meest voorkomende 
soorten Orthodontium lineare, Lophocolea 
he te ro phyl la, Tetraphis pellucida, Aulacom
nium androgynum en Dicranum montanum. 
Levermossen als Cephalozia bicuspidata en 
Lepidozia reptans, laat staan Nowellia curvifolia, 
ontbreken volledig op het dode hout in de bos-
sen. Op een ontschorste, liggende stam van een 

grove den in het Leursche Bos vond ik in 2012 
Sematophyllum substrumulosum. Deze Mediter-
raan-Atlantische aanwinst voor de Nederlandse 
mosflora werd in 2000 voor het eerst in ons land 

Afbeelding 6 (links). Thuidium 
tamariscinum is een fraai mos 
op de bosbodem (foto Dick 
Haaksma).

Afbeelding 7(onder). Rhytidi
adelphus loreus werd 
tweemaal aangetroffen; in het 
Heu mensche Bosch en in bos 
bij de Hatertse Vennen (foto 
Dick Haaksma).

Kaart 4. Dicranum mon
tanum (■) en D. tauricum 
(•). De eerste groeit op 
boomvoeten, als epifyt en 
op dood hout. De tweede 
werd tweemaal als epifyt 
op eik en eenmaal op 
berk genoteerd. Buiten 
de rivierduinen groeit het 
op dood hout in het Per-
sonnenbos, een kleibos 
onder Beuningen.
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gevonden, op een vermolmd sparrentakje bij An-
deren in Drenthe. Daarna volgden vondsten in 
25 andere atlasblokken (verspreidingsatlas.nl). 
Con centraties van vondsten liggen in Flevoland 
en op de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. Groei-
plaatsen zijn schors en dood hout op beschutte 
plekken in luchtvochtige bossen. De vondst bij 
Leur is de eerste in het rivierengebied. In 2019 
bleek de soort er tot mijn verrassing nog steeds 
te staan. In een wat grotere populatie op een an-
dere stam. Het grovedennenbos kent een dich-
te onderbegroeiing van Amerikaanse vogelkers 
en Amerikaanse eik, wat de nodige beschutting 
geeft. Er ligt veel dood grovedennenhout, voor-
al afgebroken tophout. Sematophyllum groeit op 
ontschorst, dik hout op de bodem en wordt be-
schut door takken. Het mos kapselt altijd rijkelijk 
en kan zich dus handhaven zolang er voldoende 
hout in het geschikte stadium beschikbaar blijft.

4.2. Droge heide
In de Hatertse Vennen en bij Hernen komen 

restanten van droge heiden voor. Dit is heide 
die vooral gedomineerd wordt door struikhei-
de. Daar waar de heide nog vitaal is, groeit er 
veel Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium 
en Hypnum jutlandicum onder. Oude droge hei-
de kan rijk zijn aan levermossen, maar dat is in 
Maas en Waal helaas niet (meer?) het geval. Er 
groeien nauwelijks levermossen tussen de hei-
de. Een enkele keer leidde de inspectie van de 
ingang van een konijnenhol tot de vondst van 
wat Cephaloziella divaricata of C. rubella. Ver-
der komt Lophocolea semiteres in toenemende 
mate voor. Dit is een neofyt uit Nieuw-Zeeland. 
De hoge stikstofdepositie leidt op veel plekken 
tot dominantie van Pseudoscleropodium purum 
en Rhytidiadelphus squarrosus. Daarnaast neemt 
de neofyt Campylopus introflexus grote stukken 
heide in beslag. Tot slot van dit sombere verhaal 
valt op dat grote delen van de heiden sterk ver-
bramen en vergrassen. 
Twee lichtpuntjes: In de Hatertse Vennen werd 
in 2008 een flinke populatie Lophozia bicrenata 

Afbeelding 8. Droge heide bij Alverna met oprukkende bramen.
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op een helling in droge heide gezien en ten zui-
den van het Wijchense Ven in 2018 een groei-
plaats van Racomitrium canescens var. interme
dium van zo’n 25 m2 in vergraste heide, kort 
gehouden door konijnen.

4.3. Venoevers en natte heide
Qua oppervlak neemt dit biotoop maar een be-
scheiden plaats in. Maar qua bijzondere en type-
rende mossoorten is dit het rijkste biotoop van 
de rivierduinen. Het deelgebied De Hatertse Ven-
nen telt een groot aantal vennen. Sommige zijn 
erg voedselrijk geworden en hebben geen bij-
zondere planten meer. Maar enkele vennen zijn 
nog altijd zeer rijk aan interessante planten- en 
mossoorten: Meeuwenven, Botersnijder-Zuid, 
Ui versnestven en in mindere mate Langeven 
Noord en Langeven Zuid en Rietvennen. 

Natte heide op venoevers vormt de groeiplaats 
voor diverse veenmossen en levermossen. De 
rijkste locaties voor deze soorten zijn de natte 
heide met slenken op de oever van de Botersnij-
der-Zuid en het schiereiland in het Meeuwenven 
aan de zuidoever. Hier werden 14 veenmossen 
gezien, waaronder de zeer zeldzame Sphagnum 
majus en de zeldzame S. molle en S. rubellum. S. 
tenellum en S. subnitens werden na 43 respec-
tievelijk 47 jaar teruggevonden. S. compactum 
werd niet meer teruggevonden (laatste vondst 
1948) en brengt het totaal ooit in het gebied ge-
vonden soorten veenmos op 15.

Behalve veenmossen zijn in de natte heide ook 
de bladmossen Aulacomnium palustre en Stra
minergon stramineum en de levermossen Odon
toschisma sphagni, Cladopodiella fluitans, Ce
phalozia connivens, C. macrostachya en Kurzia 

pauciflora te vinden. Uit het verleden zijn ook 
opgaven van Gymnocolea inflata bekend, maar 
deze soort kon niet teruggevonden worden. Jan 
Pellicaan vond in 2015 Polytrichum juniperinum 
var. affine bij het Langeven Noord. In een geza-
menlijke zoektocht konden we die helaas niet 
meer terugvinden. De echt goed ontwikkelde 
stukken natte heide zijn klein in oppervlak en 
erg kwetsbaar. Het is te hopen dat de opscho-
ning van de venranden bij het Meeuwenven en 

Kaart 5. De neofyten Campylo
pus introflexus (■) en Lophoco
lea semiteres (•) komen voor in 
droge heiden. De eerste komt 
ook buiten het rivierduinencom-
plex geregeld voor, bijvoorbeeld 
op rieten daken maar ook op 
ruwe humus op dijken. De 
tweede is (nog) beperkt tot het 
zandgebied.

Tabel 1. Veenmossen op het rivierduinencom-
plex, aantal kilometerhokken waarin de soort 
gezien is.

 Sphagnum aantal km-hokken

 capillifolium 1

 compactum 0 (uitgestorven)

 cuspidatum 8

 denticulatum var.
 denticulatum 10

 fallax 8

 fimbriatum 5

 magellanicum 2

 majus 1

 molle 1

 palustre 5

 papillosum 2

 rubellum 1

 squarosum 4

 subnitens 1

 tenellum 1
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Afbeelding 9. Natte heide op de oever van de Botersnijder-Zuid in de Hatertse Vennen met beenbreek, Sphag
num papillosum, S. magellanicum en S. rubellum. In slenken groeit Sphagnum majus.

Afbeelding 10. Aulacomnium 
palustre doet zijn Nederland-
se naam roodviltmos eer 
aan. Te vinden in natte heide 
op venoevers en een enkele 
keer in bosgreppels (foto 
Dick Haaksma).
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de Rietvennen in 2012/13 tot uit-
breiding van het areaal leidt.

Het Uiversnestven heeft op de west-
oever een rijke begroeiing met onder 
andere Aulacomnium palustre, Stra
minergon stramineum, Sphagnum 
magellanicum, Cladopodiella fluitans 
en Pallavicinia lyellii. Zij groeien op 
en tussen zeer hoge Molinia-horsten 
waarop ook veel kleine veenbes en 
lavendelheide present zijn.
Het Hernensche Ven kent een klein eilandje dat 
alleen bij laag water toegankelijk is. Na de dro-

ge zomer van 2019 kon het aan een onderzoek 
onderworpen worden. Er bleek tussen en op de 
hoge Molinia-horsten veel Cephalozia connivens, 
C. macrostachya, Calypogeia fissa, C. muelleria

Afbeelding 11. Odontoschisma sphag
ni is een relatief groot levermos in 
natte heide op venoevers (foto Dick 
Haaksma).

Kaart 6. Aulacom
nium palustre (■) 

en Straminergon 
stramineum (•) 
indiceren waar-
devolle plekken 
met natte heide op 
venoevers.

Kaart 7. Cladopo
diella fluitans (■) 

en Odontoschisma 
sphagni (•) zijn 
beperkt tot de rijk-
ste plekken in de 
Hatertse Vennen.
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Afbeelding 12. 
Sphag num magel
lanicum is een 
prachtig rood 
veenmos dat in de 
Hatertsche Vennen 
te vinden is op de 
oevers van het 
Uiversnestven, het 
Meeuwenven en de 
Botersnijder-Zuid 
(foto Dick Haaks-
ma).

Afbeelding 14. Het stuifzand bij Wijchen met een grote populatie Racomitrium canescens var. intermedium.
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Afbeelding 13. 
Ptilidium ciliare op 
een noordhelling 
aan de rand van 
de zandverstuiving 
van Bergharen in 
2019.

Afbeelding 15. Afgegraven terrein in de Hatertse Vennen met veel moeraswolfsklauw. In 2016 verscheen hier 
o.a. Trematodon ambiguus. In 2019 is de bodem al weer verzuurd en domineren Polytrichum commune var. pe
rigoniale, Campylopus introflexus en Sphagnum denticulatum. Van de bijzondere mossoorten uit 2016 resteert 
alleen nog Riccardia incurvata.
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na, Sphagnum palustre, S. fallax, Aulacomnium 
palustre, Leucobryum glaucum en enkele mooie 
matjes Pallavicinia lyellii te staan. Op de oevers 
van het ven groeien Bryum tenuisetum, Marchan
tia polymorpha subsp. polymorpha, de sinds kort 
onderscheiden Drepanocladus simplicissimus, 
Stra minergon stramineum en Warnstorfia flui
tans.

4.4. Stuifzanden
Er zijn nog enkele kleine stuifzanden op het ri-
vierduincomplex aanwezig. Bij Bergharen liggen 
er twee, omringd door bos. De meest zuidelijke 
is bijzonder omdat op de grens van zand en bos 
Ptilidium ciliare groeit. De laatste jaren heeft dit 
levermos het in de droge voorjaren en hete zo-
mers moeilijk op deze plek. Iets verder het bos 
in staat het samen met Thuidium tamariscinum 
op een noordhelling en daar gaat het beter. In 
de heide grenzend aan het stuifzand groeide in 
2012 Leptodontium flexifolium op een mieren-
nest. Dit mos is in het rivierengebied vooral be-
kend van oude rieten daken. In 2019 kon deze 
soort bij Bergharen niet teruggevonden worden. 

Bij Wijchen ligt een klein stuifzandgebied met 
een zeer grote populatie Racomitrium canes
cens var. intermedium van enkele honderden 
vierkante meters. Andere soorten op het open 
zand zijn hier Brachythecium albicans, B. ruta
bulum, Campylopus introflexus, Ceratodon purpu
reus, Dicranum scoparium, Hypnum jutlandicum, 
Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum 
juniperinum, P. piliferum en Rhytidiadelphus 
squar rosus. 

Aan de noordwestkant van de Hatertse Vennen 
ligt een helling met open zand dat met bramen 
dreigt dicht te groeien en maar met moeite 
openblijft dankzij de graafactiviteiten van konij-
nen. Hier konden in 2019 nog twee kleine plek-
jes met Racomitrium canescens var. intermedium 
gevonden worden.

4.5. Afgegraven bos en heide
In het kader van natuurherstel zijn er in de 
Hatertse Vennen in 2012-2013 bossen gekapt 
en  grond afgegraven. In de onderzoeksperiode 
2014-2017 kon de successie van de kale terrei-

Afbeelding 16. Pogonatum aloides verscheen op enkele plaatsen waar de bovengrond is afgegraven. Het heeft 
vochtige, open en lemige bodem nodig. Dat laatste is de belangrijkste beperkende factor in het gebied (foto 
Dick Haaksma).
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nen gevolgd worden.  Op de vrijgekomen arme, 
grijze zandgrond ontwikkelde zich een pionier-
vegetatie. Op droge plekken bestond die vooral 
uit Ceratodon purpureus en Funaria hygrometri
ca. Wat later namen op deze plekken Campylo
pus introflexus en bramen de leiding. Op nattere 

en iets lemiger plekken begon de successie met 
Dicranella cerviculata gevolgd door Polytrichum 
commune var. perigoniale. De interessantste 
soorten verschenen op afgeschraapte venoevers 
en plekken die ’s winter onder water staan. Daar 
is ook nu nog veel Fossombronia foveolata te 

Kaart 8. Pogona
tum aloides (■) en 
Ditrichum pusillum 
(•) verschenen op 
vochtige en iets 
lemige plekken na 
het afschrapen van 
de bovengrond.

Afbeelding 17. De oude muur om de tuin bij kasteel Hernen. Op de basis van de muur groeien onder andere 
Fissidens gracilifolius en Leptobarbula berica.
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vinden. Ook verscheen hier op enkele plaatsen 
Lophozia capitata. Als de bodem wat lemig is, 
staat daar ook Pogonatum aloides bij. P. nanum 
is nog wat zeldzamer en P. urnigerum werd maar 
één keer gezien. Op enkele plaatsen verschenen 
mooie populaties Ditrichum pusillum. Door het 
volgen van deze groeiplaatsen werd duidelijk 
dat dit mos door successie ook weer snel ver-
dwijnt, soms al een jaar later. Verder zijn van 
dergelijke plekken te noemen Atrichum tenellum 
en Bryum bornholmense. Een hele bijzondere 
begroeiing ontstond ter plaatse van afgegraven 
grond die iets rijker was. Hier verschenen op 
vochtige tot natte bodem Pohlia annotina, P. bul
bifera, Riccardia incurvata, Phaeoceros carolini
anus, Philonotis fontana, Climacium dendroides 
en Trematodon ambiguus. Die laatste betreft de 
enige vondst in het rivierengebied.

4.6. Oude gebouwen
De onderzochte km-hokken bestaan overwe-
gend uit bos en natuurterrein. Slechts af en toe 
komen oudere gebouwen en ruïnes met oud 
metselwerk voor die interessante soorten kun-
nen herbergen. We noemen de meest bijzondere. 

Het kasteel Hernen ligt ten westen van het gelijk-
namige dorp. Het verwierf bekendheid als film-
locatie voor de jeugdserie Floris en is eigendom 
van Geldersch Landschap & Kasteelen. Naast het 
kasteel ligt een fraaie ommuurde tuin met oud 

Afbeelding 18. Tor
tella tortuosa is een 
opmerkelijke soort 
voor het gebied. Het 
groeit op een beton-
nen funderingsband 
in droge heide in de 
Hatertse Vennen 
(foto Dick Haaksma).

metselwerk. Op de vochtige onderste meter van 
de kasteelmuur groeiden in 2013 Amblystegium 
tenax, Rhynchostegium murale en Gyroweisia te
nuis. Op de iets drogere tuinmuur kwamen naast 
algemene soorten als Didymodon vinealis var. 
fallax en Bryum radiculosum ook Leptobarbula 
berica en Fissidens gracilifolius voor. De laatste 
twee soorten zijn vooral in de voegen tussen de 
stenen aan de basis van de muur te vinden.

Een meer stichtelijk bouwwerk is de kapel Onze 
Lieve Vrouw ter Nood Gods ten noordoosten van 
Bergharen. Vanaf de veertiende eeuw wordt hier 
Maria vereerd. Naast een (vrij nieuwe) kapel is 
in het omringende bos ook een kruisweg aan-
gelegd. Voor mossen is de kapel (nog) niet inte-
ressant. Er is wat zandsteen verwerkt in zowel 
kapel als staties, maar dat maakt de verwach-
tingen niet waar. Het soortenassortiment blijft 
beperkt tot algemene steenbewoners als Tortula 
muralis, Bryum radiculosum, Bryum capillare en 
Rhynchostegium murale. De toegangspoort tot 
het terrein is wel interessant dankzij het voor-
komen van Gyroweisa tenuis op de oude klamme 
bakstenen.

In de bossen van de Hatertse Vennen ligt de 
Walrickruïne. Dit is een restant van een vijftien-
de-eeuwse kapel die vooral bekend is door de 
ernaast staande koortsboom. Zij die goed van 
vertrouwen zijn, hangen in deze zomereik lap-
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Tabel 2. Exclusieve taxa van de pleistocene zandgronden in Maas en Waal (n = 68).

wetenschappelijke naam Nederlandse naam biotoop

Atrichum tenellum Klein rimpelmos afgegraven bos en heide

Aulacomnium palustre* Roodviltmos venoevers en natte heide

Brachythecium oedipodium IJl dikkopmos bossen

Bryum bornholmense Aardappelknikmos afgegraven bos en heide

Bryum tenuisetum* Oranjeknolknikmos venoevers en natte heide

Calypogeia arguta Scheef buidelmos venoevers en natte heide

Calypogeia fissa* Moerasbuidelmos venoevers en natte heide

Calypogeia muelleriana Gaaf buidelmos venoevers en natte heide

Campylium polygamum var. minus Goudsikkelmos var. minus bossen

Cephalozia bicuspidata Gewoon maanmos venoevers en natte heide

Cephalozia connivens Glanzend maanmos venoevers en natte heide

Cephalozia macrostachya Aarmaanmos venoevers en natte heide

Cephaloziella divaricata Gewoon draadmos droge heide

Cephaloziella hampeana Grof draadmos droge heide

Cephaloziella rubella Rood draadmos droge heide

Cladopodiella fluitans IJl stompmos venoevers en natte heide

Dicranella cerviculata Kroppluisjesmos afgegraven bos en heide

Dicranum montanum Bossig gaffeltandmos bossen

Ditrichum pusillum Klein smaltandmos afgegraven bos en heide

Drepanocladus simplicissimus Zacht zompmos venoevers en natte heide

Fossombronia foveolata Grof goudkorrelmos afgegraven bos en heide

Fossombronia wondraczekii Gestekeld goudkorrelmos afgegraven bos en heide

Kurzia pauciflora Gewoon spinragmos venoevers en natte heide

Leptodontium flexifolium Rietdakmos droge heide

Leucobryum glaucum* Kussentjesmos bossen

Lophocolea semiteres* Gaaf kantmos droge heide

Lophozia bicrenata Cederhoutmos droge heide

Lophozia capitata Violet trapmos afgegraven bos en heide

Odontoschisma sphagni Veendubbeltjesmos venoevers en natte heide

Pallavicinia lyellii Elzenmos venoevers en natte heide

Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos bossen

Phaeoceros carolinianus Geel hauwmos afgegraven bos en heide

Plagiothecium denticulatum var. undulatum Glanzend platmos var. undulatum bossen

Plagiothecium undulatum Gerimpeld platmos bossen

Pleurozium schreberi* Bronsmos bossen

Pogonatum aloides Gewone viltmuts afgegraven bos en heide

Pogonatum nanum Kleine viltmuts afgegraven bos en heide
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jes stof en hopen dan dat hun ziekte geneest. Het 
gebruik gaat terug op rover Walrick die de pre-
dikende Willibrordus hier gevangen nam. Wil-
librordus genas Walricks zieke dochter, waarop 
Walrick zich bekeerde. Zijn collega-rovers moes-

wetenschappelijke naam Nederlandse naam biotoop

Pogonatum urnigerum Grote viltmuts afgegraven bos en heide

Pohlia bulbifera Bolletjespeermos afgegraven bos en heide

Pohlia camptotrachela Korreltjespeermos afgegraven bos en heide

Pohlia lutescens Geelknolpeermos bossen

Polytrichum commune var. commune Gewoon haarmos venoevers en natte heide

Polytrichum juniperinum var. affine Veenhaarmos venoevers en natte heide

Polytrichum longisetum Gerand haarmos bossen

Ptilidium ciliare Heidefranjemos stuifzanden

Racomitrium canescens var. intermedium Hakige bisschopsmuts stuifzanden

Rhytidiadelphus loreus Riempjesmos bossen

Riccardia incurvata Hol moerasvorkje afgegraven bos en heide

Sematophyllum substrumulosum Schorsdekmos bossen

Sphagnum capillifolium* Stijf veenmos venoevers en natte heide

Sphagnum cuspidatum Waterveenmos venoevers en natte heide

Sphagnum denticulatum var. denticulatum Echt geoord veenmos venoevers en natte heide

Sphagnum fallax Fraai veenmos venoevers en natte heide

Sphagnum fimbriatum* Gewimperd veenmos venoevers en natte heide

Sphagnum majus Dof veenmos venoevers en natte heide

Sphagnum magellanicum Hoogveenveenmos venoevers en natte heide

Sphagnum molle Week veenmos venoevers en natte heide

Sphagnum palustre* Gewoon veenmos venoevers en natte heide

Sphagnum papillosum Wrattig veenmos venoevers en natte heide

Sphagnum rubellum Rood veenmos venoevers en natte heide

Sphagnum squarosum* Haakveenmos venoevers en natte heide

Sphagnum subnitens* Glanzend veenmos venoevers en natte heide

Sphagnum tenellum Zacht veenmos venoevers en natte heide

Straminergon stramineum Sliertmos venoevers en natte heide

Tetraphis pellucida Viertandmos bossen

Tortella tortuosa Gerimpeld kronkelbladmos oude gebouwen

Trematodon ambiguus Langhalsmos afgegraven bos en heide

Warnstorfia fluitans Vensikkelmos venoevers en natte heide

* : Ook aanwezig in een km-hok net buiten het zandgebied, op de schrale graslandjes op venige 
bodem in het park Staddijk in Nijmegen of langs de aangrenzende recreatieplas Berendonck 
tussen Nijmegen en Wijchen.

ten daar niets van weten en vermoordden Wal-
rick en dochter. Walrick werd heilig verklaard 
en een bedevaartoord was geboren. De eik is 
bryologisch niet zo boeiend, maar de ruïne wel. 
Hier groeiden op de beschaduwde en vochtige 

Tabel 2. Vervolg.
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bakstenen onder andere Didymodon luridus, D. 
rigidulus, Leptobarbula berica en Barbula convo
luta var. sardoa.
De geschiedenis van de iets verder naar het 
noorden gelegen funderingsresten in de heide is 
mij niet bekend. Op een betonband in de bodem 
groeit hier al sinds tenminste 2008 Tortella tor
tuosa. De enige plek in Maas en Waal.

5. Exclusieve taxa van pleistocene 
zandgronden in Maas en de Waal
In het rivierduinencomplex zijn in totaal 208 
mostaxa aangetroffen, zie bijlage 1 voor de vol-
ledige lijst. Ongeveer een derde van de taxa op 
het zand komt elders in het door klei gedomi-
neerde Maas en Waal niet voor. In totaal zijn er 
68 taxa die alleen op het zand voorkomen. Zij 
vormen een substantiële aanvulling op de soor-
tenlijst van het onderzoeksgebied. Tabel 2 geeft 
een overzicht van deze taxa en hun voornaamste 
biotoop.
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Abstract
The bryophyte flora of the Land van Maas en Waal, part 
4
Part 4 of a series of papers on the bryophyte flora of 
the ‘Land van Maas en Waal’ focuses on the sandy 
Pleistocene river dunes. These dunes consist of wind 
deposited sands from the end of the last ice age. The 
sands originate from the Meuse riverbeds. In contrast 
to the clayish soils that prevail in the study area, the 
sandy soils harbour a flora of mosses of nutrient-poor 
situations. The different habitats are described: fo-
rests, dry and wet heaths, drift-sands, nature restora-
tion sites and mortar and bricks of old buildings.
Some of the more interesting species are Sphagnum 
(15 species have been recorded) and liverworts of wet 
heath such as Cladopodiella fluitans, Cephalozia conni
vens, C. macrostachya, Kurzia pauciflora, Lophozia capi
tata, Odontoschisma sphagni and Pallavicinia lyellii. In 
the Land van Maas en Waal 68 species occur exclusive-
ly on the river dunes and they are a substantial additi-
on to the moss flora.
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Bijlage 1
Soortenlijst van het rivierduinencomplex in het land van 
Maas en Waal.
Tussen haakjes het aantal kilometerhokken waarin het 
taxon in het zandgebied is aangetroffen indien dit 5 of 
minder bedraagt (n = 32). 

wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Amblystegium humile (1) Kleipluisdraadmos

Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos

Amblystegium tenax (1) Waterpluisdraadmos

Aneura pinguis (5) Echt vetmos

Atrichum tenellum Klein rimpelmos

Atrichum undulatum Groot rimpelmos

Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmos

Aulacomnium palustre Roodviltmos

Barbula convoluta var. con
voluta Gewoon smaragdsteeltje

Barbula convoluta var. sardoa Gewoon smaragdsteeltje var. 
sardoa

Barbula unguiculata Klei smaragdsteeltje

Brachythecium albicans Bleek dikkopmos

Brachythecium mildeanum (1) Moerasdikkopmos

Brachythecium oedipodium (1) IJl dikkopmos

Brachythecium populeum (2) Penseeldikkopmos

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos

Brachythecium salebrosum (3) Glad dikkopmos

Brachythecium velutinum (1) Fluweelmos

Bryum argenteum Zilvermos

Bryum barnesii Geelkorrelknikmos

Bryum bornholmense (3) Aardappelknikmos

Bryum capillare var. capillare Gedraaid knikmos

Bryum capillare var. flaccidum 
(4) Boomknikmos

Bryum dichotomum Grofkorrelknikmos

Bryum intermedium (2) Middelst knikmos

Bryum klinggraeffii (1) Scharlakenknolknikmos

Bryum microerythrocarpum (5) Roestknolknikmos

Bryum pseudotriquetrum (1) Veenknikmos

Bryum radiculosum (4) Muurknikmos

Bryum rubens Braamknikmos

Bryum ruderale (1) Purperknolknikmos

Bryum tenuisetum (4) Oranjeknolknikmos

Calliergon cordifolium (5) Hartbladig puntmos

Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos

wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Calypogeia arguta (2) Scheef buidelmos

Calypogeia fissa Moerasbuidelmos

Calypogeia muelleriana Gaaf buidelmos

Campylium polygamum var. 
minus (1) Goudsikkelmos var. minus

Campylopus flexuosus Boskronkelsteeltje

Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje

Campylopus pyriformis Breekblaadje

Cephalozia bicuspidata (3) Gewoon maanmos

Cephalozia connivens (3) Glanzend maanmos

Cephalozia macrostachya (2) Aarmaanmos

Cephaloziella divaricata (4) Gewoon draadmos

Cephaloziella hampeana (1) Grof draadmos

Cephaloziella rubella (3) Rood draadmos

Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje

Cladopodiella fluitans (2) IJl stompmos

Climacium dendroides (1) Boompjesmos

Cololejeunea minutissima (3) Dwergwratjesmos

Cryphaea heteromalla Vliermos

Dicranella cerviculata Kroppluisjesmos

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos

Dicranella staphylina Knolletjesgreppelmos

Dicranella varia (1) Kleigreppelmos

Dicranoweisia cirrata Gewoon sikkelsterretje

Dicranum montanum Bossig gaffeltandmos

Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos

Dicranum tauricum (3) Bros gaffeltandmos

Didymodon fallax (1) Kleidubbeltandmos

Didymodon luridus (1) Breed dubbeltandmos

Didymodon rigidulus (2) Broeddubbeltandmos

Didymodon tophaceus (1) Stomp dubbeltandmos

Didymodon vinealis var. 
flaccidus

Muurdubbeltandmos var. 
flaccidus

Ditrichum cylindricum Hakig smaltandmos

Ditrichum pusillum (3) Klein smaltandmos

Drepanocladus aduncus sl (incl. 
D. kneiffii) Moerassikkelmos

Drepanocladus simplicissimus 
(1) Zacht zompmos

Ephemerum serratum var. 
minutissimum (2)

Ongenerfd eendagsmos var. 
minutissimum

Ephemerum serratum var. 
serratum (1) Ongenerfd eendagsmos
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Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos

Fissidens bryoides Gezoomd vedermos

Fissidens exilis (1) Dwergvedermos

Fissidens gracilifolius (1) Steenvedermos

Fissidens taxifolius (2) Klei vedermos

Fossombronia foveolata (5) Grof goudkorrelmos

Fossombronia wondraczekii (1) Gestekeld goudkorrelmos

Frullania dilatata Helmroestmos

Funaria hygrometrica Gewoon krulmos

Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos

Gyroweisia tenuis (2) Voegenmos

Herzogiella seligeri Geklauwd pronkmos

Homalia trichomanoides (1) Spatelmos

Homalothecium sericeum (4) Gewoon zijdemos

Hypnum andoi Bosklauwtjesmos

Hypnum cupressiforme Gesnaveld klauwtjesmos

Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos

Isothecium myosuroides Knikkend palmpjesmos

Kindbergia praelonga Fijn laddermos

Kurzia pauciflora (2) Gewoon spinragmos

Leptobarbula berica (2) Steentjesmos

Leptobryum pyriforme Slankmos

Leptodictyum riparium var. 
riparium Groot beekmos

Leptodictyum riparium var. 
abbreviatum (1) Klein beekmos

Leptodontium flexifolium (1) Rietdakmos

Leskea polycarpa Uiterwaardmos

Leucobryum glaucum Kussentjesmos

Lophocolea bidentata Gewoon kantmos

Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos

Lophocolea semiteres Gaaf kantmos

Lophozia bicrenata (1) Cederhoutmos

Lophozia capitata (1) Violet trapmos

Marchantia polymorpha subsp. 
polymorpha (1) Beemdparapluutjesmos

Marchantia polymorpha subsp. 
ruderalis Straatparapluutjesmos

Metzgeria fruticulosa (1) Blauw boomvorkje

Metzgeria furcata Bleek boomvorkje

Mnium hornum Gewoon sterrenmos

Odontoschisma sphagni (2) Veendubbeltjesmos

wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Orthodontium lineare Geelsteeltje

Orthotrichum affine Gewone haarmuts

Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmuts

Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts

Orthotrichum lyellii Broedhaarmuts

Orthotrichum pulchellum Gekroesde haarmuts

Orthotrichum stramineum (2) Bonte haarmuts

Orthotrichum striatum Gladde haarmuts

Orthotrichum tenellum (3) Slanke haarmuts

Oxyrrhynchium hians Kleisnavelmos

Oxyrrhynchium speciosum Moerassnavelmos

Pallavicinia lyellii (2) Elzenmos

Pellia endiviifolia (2) Gekroesd plakkaatmos

Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos

Phaeoceros carolinianus (3) Geel hauwmos

Phascum cuspidatum var. cuspi
datum (4) Gewoon knopmos

Philonotis fontana var. caespi
tosa (2) Klein staartjesmos

Philonotis fontana var. fontana 
(3) Beekstaartjesmos

Physcomitrium pyriforme (2) Gewoon knikkertjesmos

Plagiomnium affine (2) Rond boogsterrenmos

Plagiomnium undulatum (2) Gerimpeld boogsterrenmos

Plagiothecium denticulatum 
var. denticulatum Glanzend platmos

Plagiothecium denticulatum 
var. undulatum (2)

Glanzend platmos var. undu-
latum

Plagiothecium laetum var. 
curvifolium Geklauwd platmos

Plagiothecium laetum var. 
laetum (3) Klein platmos

Plagiothecium latebricola (2) Dwergplatmos

Plagiothecium nemorale (3) Groot platmos

Plagiothecium undulatum (3) Gerimpeld platmos

Platygyrium repens (1) Kwastjesmos

Pleuridium subulatum Groot kortsteeltje

Pleurozium schreberi Bronsmos

Pogonatum aloides (3) Gewone viltmuts

Pogonatum nanum (2) Kleine viltmuts

Pogonatum urnigerum (1) Grote viltmuts

Pohlia annotina (1) Gewoon broedpeermos

Pohlia bulbifera (3) Bolletjespeermos
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Pohlia camptotrachela (2) Korreltjespeermos

Pohlia lescureana (2) Roodknolpeermos

Pohlia lutescens (1) Geelknolpeermos

Pohlia nutans Gewoon peermos

Polytrichum commune var. 
commune Gewoon haarmos

Polytrichum commune var. 
perigoniale

Gewoon haarmos var. perigo-
niale

Polytrichum formosum Fraai haarmos

Polytrichum juniperinum var. 
affine Veenhaarmos

Polytrichum juniperinum var. 
juniperinum Echt zandhaarmos

Polytrichum longisetum Gerand haarmos

Polytrichum piliferum Ruig haarmos

Porella platyphylla (1) Gewoon pelsmos

Pseudephemerum nitidum Vals kortsteeltje

Pseudocrossidium hornschuchi
anum Spits smaragdsteeltje

Pseudoscleropodium purum Groot laddermos

Pseudotaxiphyllum elegans Gewoon pronkmos

Ptilidium ciliare (2) Heidefranjemos

Pylaisia polyantha (3) Boommos

Racomitrium canescens var. 
intermedium (3) Hakige bisschopsmuts

Radula complanata Gewoon schijfjesmos

Rhynchostegium confertum Boomsnavelmos

Rhynchostegium murale (4) Muursnavelmos

Rhytidiadelphus loreus (2) Riempjesmos

Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos

Rhytidiadelphus triquetrus (1) Pluimstaartmos

Riccardia chamedryfolia (3) Gewoon moerasvorkje

Riccardia incurvata (2) Hol moerasvorkje

Riccia fluitans Gewoon watervorkje

Schistidium crassipilum Muurachterlichtmos

Sematophyllum substrumu
losum (1) Schorsdekmos

wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Sphagnum capillifolium (1) Stijf veenmos

Sphagnum cuspidatum Waterveenmos

Sphagnum denticulatum var. 
denticulatum Echt geoord veenmos

Sphagnum fallax Fraai veenmos

Sphagnum fimbriatum (4) Gewimperd veenmos

Sphagnum magellanicum (2) Hoogveenveenmos

Sphagnum majus (1) Dof veenmos

Sphagnum molle (1) Week veenmos

Sphagnum palustre (5) Gewoon veenmos

Sphagnum papillosum (2) Wrattig veenmos

Sphagnum rubellum (1) Rood veenmos

Sphagnum squarosum (3) Haakveenmos

Sphagnum subnitens (1) Glanzend veenmos

Sphagnum tenellum (1) Zacht veenmos

Straminergon stramineum (4) Sliertmos

Syntrichia laevipila (3) Boomsterretje

Syntrichia latifolia (1) Riviersterretje

Syntrichia montana (4) Vioolsterretje

Syntrichia papillosa Knikkersterretje

Syntrichia ruralis var. arenicola 
(1) Groot duinsterretje

Syntrichia ruralis var. calcicola 
(4) Klein duinsterretje

Syntrichia ruralis var. ruralis (1) Daksterretje

Tetraphis pellucida Viertandmos

Thuidium tamariscinum Gewoon thujamos

Tortella tortuosa (1) Gerimpeld kronkelbladmos

Tortula muralis Gewoon muursterretje

Tortula truncata Gewoon kleimos

Trematodon ambiguus Langhalsmos

Ulota bruchii Knotskroesmos

Ulota crispa var. crispula Trompetkroesmos var. crispula

Ulota phyllantha (5) Broedkroesmos

Warnstorfia fluitans Vensikkelmos

Zygodon conoideus Staafjesiepenmos


