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Vragen aan… Bart van 
Tooren

Hoe ben je in mossen geïnteresseerd geraakt?
Dat was al in de NJN dankzij o.a. Frank Ringenal-
dus. Een mossencursus tijdens mijn biologiestu-
die van Ben van Zanten en Diederik Vogelpoel 
hielp ook nog een handje. In o.a. het Noordlaar-
derbos had ik ondertussen op een aantal steile 
houtwallen met veel levermossen enkele mos-
rijke plekken kaal gemaakt om daar de successie 
van de mossen te gaan volgen. Toen ik Heinjo 
During voorstelde daar als deel van mijn studie 
wat meer aan te doen werd het resultaat heel 
anders: samen met Peter-Jan Keizer onderzoek 
aan de mossen in kalkgraslanden in Zuid-Lim-
burg, eerst als onderdeel van de biologiestudie, 
later als promotieonderzoek.   

Wat is je favoriete mos?
Levermossen hebben altijd mijn voorkeur ge-
had. Bij het opstellen van de eerste Rode Lijst 
voor mossen in 1992 kwamen Frullania dilatata 
(helmroestmos) en Metzgeria fur cata (bleek 
boomvorkje) op de Rode Lijst en was je in het 
binnenland heel blij als je ze zag, nu groeien 
beide soorten vrijwel op elke straathoek en is 
ook bijvoorbeeld de toen nog slechts van één 
plek bekende Cololejeunia minutissima (dwerg-
wratjesmos) nu met goed zoeken her en der te 

vinden. Het blijft wonderbaarlijk hoe snel bij mossen en korstmossen veranderingen optreden. Jammer dat 
onderzoek aan die snelle verbreiding van soorten zo lastig is.

Wat zou de BLWG volgens jou nog meer moeten doen?
Ik heb eigenlijk geen recht van spreken. Ik heb de laatste jaren nauwelijks actief naar mossen gekeken en pas 
nu ik een jaar geleden met ‘vervroegd deeltijdpensioen’ ben gegaan ben ik er weer wat actiever mee bezig.
Toen ik deze zomer een vegetatieopname maakte met Drepanocladus aduncus (moerassikkelmos) realiseerde 
ik me geen idee te hebben hoe die soort nu heet, weet alleen dat aduncus opgesplitst is in drie soorten. Over-
zicht brengen in het oerwoud aan nieuwe soorten zou wel heel fijn zijn. Met de BLWG zelf lijkt het heel goed 
te gaan, ook als ik dat bijvoorbeeld afmeet aan al die voor mij onbekende nieuwe leden in onze werkgroep 
terwijl ik toch echt tijdens mijn bestuursperioden alle actieve leden wel kende. 

Aan wie geef stokje door in deze rubriek en waarom?
Aan Jurgen Nieuwkoop. Zijn zeer degelijke inventarisatie van het Land van Maas en Waal draagt enorm bij 
aan onze bryologische kennis van het rivierengebied. Bleef het steeds leuk om te doen en heeft Jurgen al een 
volgend project op het oog?


