
De mosflora van het Gasterense Holt en omgeving 
ALBRECHT DE VRIES EN HENK VAN HUPPELEN 

Het Mindelglaciaal (500.000-400.000 jaar ge
leden) heeft in Noordnederland voor een in
teressante grondsoort gezorgd: de potklei. 
Slechts op enkele plaatsen komt deze zware 
klei aan de oppervlakte. Het is een smeltwa
terafzetting die op veel plaatsen bedekt is 
door een laag keileem, die uit de volgende 
ijstijd (Riszglaciaal) stamt. Het 'opduiken' 
van de potklei zou te danken zijn aan het feit 
dat het gebied rond Assen — nog steeds — 
door zouttectonische bewegingen omhoog 
komt. 

Fig. I. Het Gasterense Holt (GH). vw = ver
harde weg; ow = onverharde weg. 

Vooral in wat dikkere lagen vormt de potklei 
een voor water ondoordringbare laag, 
waarop zich een vochtminnende vegetatie 
kan ontwikkelen. De mosvegetatie hierop 
kan interessant zijn (3). 
Potklei-opduikingen zijn te vinden in bosjes 
bij Roden, Leek, Onstwedde en Gieten, en in 
het Gasterense Holt, een bosje ten zuid
oosten van Gasteren (ca. 25 km ten zuiden 
van Groningen, zie fig. 1). Dit Gasterense 
Holt is tevens één van de laatste 'laaggelegen 
beekdalbosjes' van Drente, en heeft daar
door een 'in natuurwetenschappelijk opzicht 
buitengewone betekenis' (7). Barkman (2) 
noemt het bos een voor Drente 'uniek ter
rein'. 
Het betreffende bosgebied (fig. 2), slechts 
4,5 ha groot, bestaat uit een overwegend 
eiken-elzenbos (met berk en een enkele beuk) 

Fig. 2. Indeling van het Gasterense Holt. 1 
= laaggelegen drassige delen; 2 = hooggele
gen gedeelte; 3 = strook met kleibulten; 4 = 
gedeelte van weiland met pijpestro (Molinia 
caerulea); 5 = ruilverkavelingssloot; kw = 
klinkerweg; w = weiland; z = zandweg. 
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Tabel I. De mossen van het Gasterense Holt en omgeving.* 
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Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. - Pluisdraadmos + + cfr 
Anisothecium rufescens (With.) Lindberg 

syn: Dicranella rufescens (Whiteh.) Schimp. + cfr 
Anisothecium staphylinum (Witheh.) Sipman et al. 

syn: Dicranella staphylina Whitehouse 
Atrichum undulatum (Hedw.) P.B. - Rimpelmos + + 
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwarg. - Knopjesmos 
/4w/flcoww'M;7;/7ö/u5fre (Hedw.)Schwarg. - Veenknopjesmos ( + ) 
Blasia pusila L. - Flesjesmos 
Brachithecium albicans (Hedw.) Schimp. - Bleek dikkopmos 
Brachithecium rutabulum (Hedw.) Schimp. - Dikkopmos 
Brachithecium velutinum (Hedw.) Schimp. - Fluweelmos 
Bryum bicolor Dicks. - Knikmos 
Bryum pallens Brid. - Knikmos 
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. - Groot puntmos + + 
Calliergon stamineum (Brid.) Kindb. - Sliertmos + 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. - Puntmos 4- + 
Calypogeia fissa (L.) Raddi - Moerasbuidelmos + 
Calypogeia muellerana (Schiffn.) Muil. - Gaaf buidelmos + + + + cfr 
Cephatozia bicuspidata (L.) Dum. - Gewoon maanmos + 
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. - Glanzend maanmos + 
Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. - Grof draadmos + cfr 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. - Purpersteeltje + 4- cfr 
Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda - Lippenmos 

inclusief var. pallescens (Ehrh.) Hartm. 4- cfr 
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. - Pluisjesmos -I- + + + cfr 
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. - Sikkelsterretje + 
Dicranum bonjeanii De Not - Moerasgaffeltandmos -l-
Dicranum montanum (Hedw.) Loeske. - Berggaffeltandmos 4-
Dicranum scoparium (Hedw.) - Gewoon gaffeltandmos 4-
Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. - Sikkelmos + 
Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Wanrst. - Geplooid 

sikkelmos + cfr 
Drepanocladus uncinatus var. plumulosum B.S.G. + 
Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp. - Fijn laddermos + + + + + 
Fissidens incurvus Röhl. - Gezoomd vedermos 

syn: Fissidens bryoides Hedw. -t-
Hypnum cupressiforme Hedw. - Klauwtjesmos + cfr 
Hypnum cupressiforme var. ericitorum Schimp. 4- cfr 
Hypnum cupressiforme var. filiforme (Brid.) Podp. 4-
Isopterigium elegans (Hook.) Lindb. - Pronkmos 4- cfr 
Isopterigium seligeri (Brid.) Dix. + 
Isothecium myosuroides Brid. - Palmpjesmos 4-
Jungermannia gracillima Sm. - Lichtrandmos 

syn: Pleetocolea crenulata Evans 4-
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. - Slankmos 4- cfr 
Leptodictium riparium (Hedw.) Warnst. - Beekmos 4- cfr 
Leucohryum glaucum (Hedw.) Angstr. - Kussentjesmos 4-
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Tabel 1. (Vervolg.) 1 2 3 4 5 e g/cfr 

Lophocolea bidentata (L.) Dum. - Gewoon kantmos + + cfr 
Lophocolea heterophylla (Shrad.) Dum. - Gedrongen 

kantmos + cfr 
Mnium hornum Hedw. - Sterremos 4 - 4 - 4 - cfr 
Mnium punctatum Hedw. + 
Mnium undulatum Hedw. - Gerimpeld sterremos 4-
Orthodonlium lineare Schwarg. - Mospest 4- cfr 
Pellia spec. L. - Pellia 4- 4-
Phascum cuspidatum Hedw. - Knopmos 
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. - Veenstaartje 
Plagiothecium curvifolium Slieph. - Plat mos 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. -

Platmos 
Plagiothecium laetum Schimp. - Platmos 
Plagiothecium latebricola Schimp. - Platmos 
Plagiothecium ruthei Limpr. - Platmos 4-
Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb. - Platmos 
Pleuridium acuminatum Lindb. - Kortsteeltje 
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. - Bronsmos H 
Pohlia lescuriana (Suil.) Andrews 

syn: Pohlia pulchella Hedw.) Lindb. 
Mniobryum pulchellum (Hedw.) Loeske 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. - Peermos + 
Pohlia proligera (Breidl.) Arnell. 
Pohlia wahlenbergii (Web. et Mohr) Andrews 

syn: Mniobryum wahlenbergii (Web. et Mohr) Jenn. 
Polytrichum commune Hedw. - Gewoon haarmos 
Polytrichum formosum Hedw. - Fraai haarmos + + 
Polytrichum juniperinum Hedw. - Zandhaarmos 
Pottia truncata (Hedw.) B & G. - Kleimos 
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. -

Groot laddermos 4- 4-
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. -

Haakmos + 
Riccardia multifida (L.) S. Gray - Gevind moerasvorkje 4-
Scapania curta (Mart.) Dum. - Klein schoffelmos 4-
Sphagnum palustre L. - Veenmos 4-
Sphagnum recurvum var. mucronatum Russ. -

Veenmos 4-
Sphagnum tenellum Ehrh. ex. Hoffm. - Veenmos 4-
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. - Thujamos 4-

* Verklaring afkortingen: 1 t/m 5, zie fig. 2; e = epiphyten; g = gemmen; cfr = met sporekapsels. 
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met op de laaggelegen plaatsen een goed ont
wikkelde ondergroei. Door het bosje stroomt 
een klein beekje (uitmondend in het Rolder-
diep), dat in het winterhalfjaar buiten haar 
oevers kan treden. Aan de noordzijde daar
van ligt een aantal kunstmatig uitgegraven 
kuilen. Parallel aan de klinkerweg is kort ge
leden in het kader van een waterbeheer-
singsplan een sloot uitgegraven (de 'ruilver
kavelingssloot'). De kleiige wanden hebben 
een goed ontwikkelde mosvegetatie, juist op 
plaatsen waar de bloemplanten nog maar 
schaars aanwezig zijn. 
In de herfst van 1979 en het voorjaar van 
1980 hebben wij het bos en de sloot vijf maal 
bezocht om de mosflora te inventariseren. 
Daarmee is een vergelijking tussen de gebie
den mogelijk (Tabel I). 
Karakteristiek voor de laaggelegen kleiige 
delen van het bosje, aan weerszijden van het 
beekje en in en rond de uitgegraven kuilen in 
het noordelijke deel (fig. 2; I) zijn de volgen
de soorten: Puntmos, (Calliergonella cuspi
data); Lippenmos (Chiloscyphus polyan-
thos); Gezoomd vedermos (Fissidens bryoi
des); Gerimpeld sterremos (Mnium undula
tum); Platmos (Plagiothecium ruthei); Ster
remos (Mnium punctatum); en verschillende 
Veenmossoorten (Sphagnum sp.). 
Het hoger gelegen centrale deel van het bos is 
minder vochtig en veel zandiger dan de overi
ge deelterreinen. In dat hoger gelegen, veel 
voorkomend type bos, zijn de volgende soor
ten algemeen: Kussentjesmos (Leucohryum 
glaucum); Gewoon sterremos (Mnium hor
num); en Fraai haarmos (Polytrichum for
mosum). 

Van de strook bos tussen de weg en het laag
gelegen deel naast de beek (fig. 2; 3) hadden 
we aanvankelijk hoge verwachtingen. In de
ze zone komen kleibulten voor, die, analoog 
aan de vondsten van Boeken en Van Zanten 
(3) Scheef buidelmos (Calypogeia arguta), 
Eurynchium striatum en Dwergvedermos 
(Fissidens exilis) zouden kunnen herbergen. 
Helaas werden deze soorten niet gevonden. 
Ten noorden van het bosje bevindt zich een 
vochtig graslandje met veel pijpestrootje 

Fig. 3. Anisothecium rufescens. D = deksel; 
KS = kapselsteel; R, rhizoiden; SK = spore-
kapsel. 

(fig. 2; 4). Vroeger was het een heideveldje; 
tegenwoordig is het deel van een weiland. De 
voor dit terrein typische vochtminnende 
soorten zijn: Veenknopjesmos (Aulacomni-
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um palustre); Moerasgaffeltandmos (Dicra
num bonjeanii); Sikkelmos (Drepanocladus 
fluitans); Bronsmos (Pleurozium schreberi); 
Puntmos (Calliergon cordifolium) en Cal
liergonella cuspidata. 
Een interessante groep mossen vormen de 
epiphyten: soorten die op schors van levende 
en dode bomen groeien. Deze epiphyten zijn 
rijkelijk vertegenwoordigd. De meeste blij
ven dicht bij de grond, maar sommige ko
men aanzienlijk hoger op de bomen voor zo
als Sikkelsterretje, (Dicranoweisia cirrata) en 
Berggaffeltandmos (Dicranum montanum). 
Het grote aantal soorten (32) op een vrij be
perkte oppervlakte in de ruilverkave
lingssloot, onderstreept de waarde die aan 
potklei als substraat voor mossoorten is toe 
te kennen. Opvallend is het grote aantal klei
ne topkapselmossen. Het Pluisjesmos (Ani
sothecium rufescens) (fig. 3) is ons uit recen
te literatuur slechts van één of enkele vind
plaatsen bij Nijmegen bekend. Barkman 
meldt al in 1961 een sterke achteruitgang van 
deze soort. Het Peermos (Pohliapulchella) is 
slechts bij Markelo, in een leemkuil, gevon
den (5). Een ander Pluisjesmos, Anisotheci
um staphylinum, en het Veenstaartje (Philo
notis fontana), zijn slechts van tien tot twin
tig vindplaatsen bekend. De eerste is voor zo
ver ons bekend nog niet eerder in Drente ge
vonden. Pas in de laatste tijd is deze als goe
de soort onderkend (8). De laatstgenoemde 
soort is volgens Barkman (1) sterk aan het 
afnemen. 

Het voorkomen van deze vier zeldzame soor
ten is ongetwijfeld te danken aan het ingrij
pen van de mens: door het graven van een op 
zich weinig esthetische ruilverkavelingssloot 
in een potklei-opduiking, heeft zich een rijke 

mosvegetatie kunnen ontwikkelen. Voor de 
instandhouding hiervan is het gewenst, dat 
de slootwanden niet worden overwoekerd 
door bloemplanten. Een geregeld uitbagge
ren van de sloot is dan ook van nut voor zo
wel 'de boer' als 'de bryoloog'. 
Barkman (2) meldt voor het bos het niet ge
ringe aantal van 122 soorten zaadplanten. 
Wij troffen slechts UI soorten aan. Verdwe
nen leken de Kleine keverorchis (Listera ova-
ta (L.) R. Br.), en Welriekende nachtorchis 
(Plantanthera bifolia (L.) Rich.). Nieuw ge
vonden soorten behoren meestal tot het ver
bond Agropyro-Rumicion crispi, zoals 
Straatgras, Poa annua L.; en Kweek, Elytri-
gia repens (L.) Desv. Ook werd Muskus-
kruid, Adoxa moschatellina L., als nieuwe 
soort genoteerd. Ten Klooster (mond. med.) 
noemt nog het voorkomen van één Heel-
kruid-plant, Sanicula europea L. 
Concluderend kunnen we zeggen dat in dit 
gebied op kleine oppervlakte een sterke vari
atie in grondsoorten wordt gevonden, met 
daaraan gekoppeld een zeer gevarieerde 
plantengroei. Het lijkt ons daarom zeer de 
moeite waard om dit bosje, één van de 
laatste resten van de oorspronkelijke Drentse 
flora, te behouden. 

Voor de nomenclatuur van de bladmossen is 
gebruik gemaakt van W. D. Margadant en 
H. J. During, Beknopte blad- en levermos-
flora van Nederland (1973-1976). Uitzonde
ringen zijn gemaakt voor Pohlia (hier is A. J. 
E. Smith aangehouden) en Drepanocladus 
uncinatus var. plumulosum (J. Landwehr 
aangehouden). 
Tenslotte danken we Dr. B. O. van Zanten 
en C. Boele voor hun veelzijdige hulp. 
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