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Het gaat wel goed met de mossen in Meijendel
Koos van der Vaart
Aanleiding
Twee jaar lang heb ik in het duingebied
Meijendel tussen Den Haag en Wassenaar
rondgezworven, op zoek naar mossen. Alle
18,75 km2 heb ik van redelijk dichtbij gezien. Ik was in het begin helemaal niet van
plan zoveel tijd in Meijendel door te brengen. Het bescheiden idee was: ervaring opdoen met mossen van de kalkrijke duinen.
Meijendel kende ik al wel, maar het maakt
extra grote indruk als je overal mag komen.
Het bood precies die combinatie die mij in
de mossenhobby trekt: het verkennen van
een verrassend en liefst wat geheimzinnig
gebied, en het opsporen van steeds weer
nieuwe soorten mos. Een dubbele ontdekkingstocht, kortom. Zo werd het dus toch
een volledige inventarisatie van het hele
gebied. Meijendel was voor mij ook wat
vervreemdend; je waant je soms, in doodse
stilte, in een verafgelegen en verlaten gebied, maar bij het beklimmen van een duintop staren de Haagse ministeries (waar ik
werk!) je alweer aan.

Voorgeschiedenis
Meijendel is vaker onderzocht op mossen.
In het databestand van de BLWG komen al
enkele waarnemingen uit de 19de eeuw
voor. In 1929 beschreef Jakob Verseveldt
de vondst van 78 soorten (Verseveldt
1929). Zijn waarnemingen zijn opgenomen
in het BLWG-bestand en het materiaal dat
hij verzamelde is nog steeds aanwezig in
het Nationaal Herbarium in Leiden. De
meeste waarnemingen van mos in Meijendel hebben we te danken aan PQ-onderzoek in opdracht van de provincie ZuidHolland (ruim 80%; zie Kerkhof 2006).
Ongeveer drie procent van de waarnemingen is gedaan bij vegetatiekarteringen. Een
30-tal bryologen heeft de andere waarnemingen gedaan, vooral Ben Kruijsen (rond
1980), Joop Kortselius (vooral in 1995 en
1996), Matthijs van Hoorn (rond 2000) en
Eddy Weeda (diverse jaren vanaf 1992).
Verreweg de meeste vastgelegde waarne-
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mingen, ruim 90%, zijn van recente datum:
1980 of later. In totaal waren in 2010, toen
ik begon, ongeveer 10.000 waarnemingen
van mos in Meijendel geregistreerd. Daar
heb ik er ongeveer 2.000 aan toegevoegd,
en anderen in die tijd vast ook een aantal.

Werkwijze
De inventarisatie is uitgevoerd per kilometerhok. Op de recreatiekaart van het drinkwaterbedrijf Dunea, de beheerder van
Meijendel, heb ik het kilometerhokraster
ingetekend. Telkens als ik aan een nieuw
hok begon, scande ik dat hok op die kaart
en printte het resultaat op een A4. Dat was
mijn wegwijzer in het veld. Daarop tekende
ik ook aan waar ik al was geweest. Later
maakte ik ook prints van het Google Earthbeeld van het hok. Dunea is behoorlijk
actief met ingrepen in het terrein, het veld
bleef dus ondanks die voorbereiding verrassen. Ik bekeek vooraf alle waarnemingen die in het verleden waren gedaan in
het hok dat ik ging bezoeken. Van bijzondere vondsten in het verleden probeerde ik
te achterhalen waar die in het hok waren
gedaan. Die plekken heb ik zo goed
mogelijk teruggezocht. Met hulp van Ben
Kruijsen en Joop Kortselius heb ik diverse
oudere, niet precies opgegeven vindplaatsen toch kunnen lokaliseren. Van de meeste soorten heb ik alleen genoteerd dat ze in
een kilometerhok aanwezig waren. Van de
zeldzamere, interessante of onverwachte
soorten heb ik met mijn GPS (een eenvoudige eTrex Garmin) de coördinaten
vastgelegd. Ik heb het gebied ruim 120
keer bezocht en ruim 550 uur in het veld
doorgebracht, dat is bijna 30 uur per km2.
Voor een inventarisatie van mossen is dat
hopelijk voldoende voor een redelijk betrouwbaar beeld. Van elk kilometerhok heb
ik een apart, met foto’s geïllustreerd verslag gemaakt, dat ik aan Laurens Sparrius
heb opgestuurd.
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Figuur 1. De Helmduinen, in de buitenduinen, met een plasje in een recent afgegraven vallei op de
voorgrond.

Het terrein
De eerste vraag bij een nieuw kilometerhok was steeds: hoe kom ik er, en hoe kom
ik weer terug… Met de vergunning mocht
ik overal komen, maar bewegwijzering is
er meestal niet en zo’n kilometerhok is
toch een wat willekeurige uitsnede van een
groot terrein; een uitsnede die niet logisch
op een wandelpadenstelsel aansluit. Sommige stukken zijn een aaneenschakeling
van eilandjes en schiereilandjes waartussen je soms wel, soms niet kunt oversteken. Google Earth hielp daarbij wel, want
Dunea tekent de bruggetjes of zandbruggen niet altijd op de kaart en sommige wegen ook niet. Ik ben ook wel een paar keer
verdwaald. Met een GPS is dat nooit echt
een probleem, maar een beetje spannend
was het soms wel, als het al laat in de middag was.

23 hokken
Ik heb de grens aangehouden die Dunea op
de eigen recreatiekaart van juli 2009 heeft
aangetekend. Dat terrein is verspreid over
28 kilometerhokken. In 5 van die kilome-
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terhokken liggen maar hele kleine stukjes
Meijendel, en veel Noordzee of stedelijk
gebied. Die stukjes hok zijn meegenomen
met de kilometerhokken die er vlak naast
lagen. Zo heb ik dus 23 hokken ’gedaan’.
Meijendel is een zeer afwisselend gebied,
maar voor mossen is die variatie toch
betrekkelijk simpel in ‘hoofdecosystemen’
in te delen. Ik verdeelde een kilometerhok
in gedachten meestal in open duin, bos, of
infiltratieplas. In het open duin vind je de
mossen van kalkrijke duinen waar het mij
aanvankelijk om te doen was. In de bossen
vind je op de bomen nagenoeg dezelfde
mossen als elders in de provincie, op de
grond wijkt het mossenbestand daarvan
wel duidelijk af. In de plassen vind je niets.
Harrie van der Hagen heeft weleens bronmos (Fontinalis antipyretica) gezien in het
water van Meijendel, maar ik heb het op de
opgegeven plek niet teruggevonden, en de
vondst is niet in de database van de BLWG
terechtgekomen. Langs de plassen had ik
wat meer geluk, maar niet vaak: de oevers
zijn meestal omrand met riet, goed voor de
vogels, maar mos zie je er niet en meestal
is het er ook niet.
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Figuur 2. Een nat, bebost, onoverzichtelijk deel van Meijendel.

Ik heb mijn pogingen om alle terreindelen
te zien, niet snel opgegeven. Soms ging het
echt niet, de duindoorns lieten doorgang
zonder letselschade niet toe. Of het struweel stond zo dicht op elkaar dat het te
onplezierig werd om er onder- en tussendoor te kruipen. Enige voorzichtigheid bij
moerassige stukken vond ik ook wel op
zijn plaats.

Bijzondere terreindelen
Aan de randen liggen enkele gebieden die
afwijken van het algemene beeld van open
duin, bos of plas. In het zuiden is er
Harstenhoek, tot 1960 een nettenboetstersveld, tot 1935 een koeienweide. Het is
nu een droog en vlak grasland waar bijna
geen mos groeit. Aan de noordoostelijke
punt van Meijendel is er De Klip, en wat
zuidelijker daarvan, ook aan de rand, de
Hertenkamp. Dit waren beide vroeger bollenvelden. Deze terreinen zijn in de jaren
1950 door Dunea aangekocht. Na herinrichting in 1995 resp. 2002 zijn beide terreinen zich aan het ontwikkelen naar
natuurterrein. Het zijn beide drassige graslanden met een afwijkende mossenflora,
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vooral De Klip. De Klip is door sterke kwel
vanuit de aangrenzende duinen permanent
vochtig, maar staat door de goede afstroming nooit lang blank. Ik rapporteer in dit
artikel verder niet apart over De Klip. Kees
Bruin vond er in 2006 goudsikkelmos (Drepanocladus polygamus), dat ik heb gemist
(Bruin 2006). Nieuw zijn in 2012 onder
meer roodviltmos (Aulacomnium palustre)
en boompjesmos (Climacium dendroides).
In grote delen van Meijendel vallen de resten van de Tweede Wereldoorlog op. Eigenlijk is opvallen niet het goede woord, ze
zijn vaak verborgen tussen de bomen of
zelfs onder het zand. Het gaat om een rij
bunkers langs de kust, sommige ingericht
als vleermuisonderkomen, en een grote
betonnen muur die begint bij de fietsenstalling voor het naaktstrand en in zuidoostelijke richting loopt. Het kalkrijke beton van deze resten van de Atlantik Wall
geeft enkele soorten mos een kans die ze
blijkbaar nergens anders in Meijendel
krijgen. Het pompstation doet hier overigens ook mee: de monumentale bakstenen
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wand van het oude verzamelbassin is heel
geschikt voor mossen.
Bijzonder zijn ook de terreinen waar in
opdracht van Dunea in samenwerking met
de provincie vanaf 1995 afgravingen hebben plaatsgevonden om vochtige duinvalleien te herstellen, allemaal in het buitenduin. Ik heb daar in 2010 mijn ogen uitgekeken op enorme populaties netknikmos
(Bryum algovicum), middelst knikmos (B.
intermedium) en kwelderknikmos (B. warneum); de laatste twee soorten waren in
Meijendel sinds 1980 resp. 1968 niet meer
gezien. Allemaal wel erg tijdelijk, toen ik
medio 2012 nog eens terugging was er bijna niets meer van over.
Ook bijzonder is uiteraard de fysieke
aanwezigheid van de waterwinning. Vooral
de betonnen deksels van de waterputten
bieden kansen aan mossoorten die anders
nooit in het duin waren geweest. Deze
standplaats gaat echter verdwijnen, want
al die mooie deksels worden vervangen
door plastic. Verder staan er hier en daar
pomphuisjes die ik, als ze wat ouder waren, ook goed heb bekeken. Het heeft met
de ecologie van de duinen weinig te maken,
maar soms tref je op die huisjes de gekste
dingen. Ik vond er bijvoorbeeld oeverbisschopsmuts (Racomitrium aciculare); dat
gaf op verspreidingsatlas.nl een wel heel
eenzame stip in het westen voor die soort.
Echt apart is het als je bijna vergeten histo-

rie tegenkomt op het terrein. Zo liep ik
ergens diep in het terrein opeens tegen
prikkeldraad op. Dat bleek na navraag bij
Harrie van der Hagen, ecoloog bij Dunea en
mijn raadsman voor de inventarisatie, een
restant te zijn van een oude afscheiding
met militair terrein: het defensieterrein
was tot 1955 veel groter dan nu. Als
iemand zich later verbaast over enkele
mossen van steen die ik in dat kilometerhok heb opgegeven: deze groeiden op de
betonnen paaltjes waar dat prikkeldraad
aan vastzat.

Terrein en mossoorten in de tijd
Meijendel is enorm veranderd in de lange
periode dat er naar mos is gekeken. Dat
moet invloed hebben gehad op het vestigingsklimaat voor mossen, zou je denken.
De alleroudste waarnemingen komen uit
een tijd dat de waterwinning nog niet was
begonnen (1874), met veel meer vochtige
duinvalleien dan nu (honderden hectaren
toen, nu ongeveer 50 hectare). Toen Verseveldt tussen 1924 en 1928 in het gebied
rondliep, waren er nog geen infiltratieplassen en uiteraard was de Atlantik Wall
er nog niet. Wel werd er reeds water aan
het gebied onttrokken. Er liep een grote
sprang (‘sprank’, schreef Verseveldt) langs
de kust (de hoofdader) met wat korte
zijsprangen. De infiltratie met oppervlaktewater is gestart in 1955 met voedselrijk
water uit de Lek; in 1976 is overgeschakeld
op het schonere water uit de Afgedamde
Maas. Vanaf 1997 is gewerkt aan herstel

Figuur 3. Een grote infiltratieplas vanaf het noorden gezien.

4

Buxbaumiella 97 (2013)

Tabel 1. De belangrijkste soorten mos die ik niet heb teruggevonden.
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
fertiel laatste jaar gevonden
Preissia quadrata
Vierkantsmos
ja
1800
Nardia scalaris
Echt vleugelmos
o
1900
Dicranum bonjeanii
Moerasgaffeltandmos
o
1927
Thuidium abietinum
Sparrenmos
o
1927
Bartramia pomiformis
Gewoon appelmos
o
1979
Bryum knowltonii
Roodmondknikmos
ja
1979
Pylaisia polyantha
Boommos
o
1980
Rhynchostegium rotundifolium Rondbladig snavelmos
ja
1980
Ptilidium pulcherrimum
Boomfranjemos
o
1981
Sanionia uncinata
Geplooid snavelmos
ja
1993
Orthotrichum pumilum
Dwerghaarmuts
ja
1996
Ctenidium molluscum
Kammos
o
1997

van vochtige duinvalleien en zijn de meeste
infiltratieplassen ontdaan van het rivierslib
dat naar de duinen was getransporteerd.
De konijnen die de vegetatie kort hielden,
zijn door twee epidemieën meer dan gedecimeerd. Er ontstond vanaf 1960 een uitgebreid stelsel van fietspaden en wandelpaden. Tien jaar na Verseveldt zijn luchtfoto’s gemaakt, en die laten een Meijendel
zien met 60% kaal zand. Dat percentage
wordt nu geschat op 3%. Heel veel grote
veranderingen dus.
Als ik vervolgens met een schuin oog kijk
naar de waarnemingen van mossen uit
vroegere perioden, herken ik in die gegevens al die grote terreinveranderingen
niet. De mossenflora is niet dramatisch van
samenstelling veranderd. Ik heb dat per
kilometerhok kunnen volgen, want ik ben
steeds op pad gegaan met een lijst van de
eerdere vondsten in elk hok en ik heb per
hok gerapporteerd welke ik daarvan niet
meer heb teruggevonden. Bijna steeds
vond ik in elk kilometerhok vrij compleet
terug wat er ooit was gevonden (en altijd
ook een aantal nieuwe soorten). Slechts
een enkele keer is een specifieke verandering in het terrein wel te herkennen in
de oogst aan mos. In de jaren ‘80 is bijvoorbeeld een deel van een sprang met 75 cm
zand opgehoogd. Geen wonder dat ik
vondsten van moerasmossen daar niet kon
herhalen.

Verdwenen soorten
In totaal waren voor ik aan de slag ging
158 soorten mos gevonden in Meijendel,
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vanaf het jaar 1800. De provincie rapporteert ongeveer 90 soorten in het PQmeetnet, de andere soorten komen voor
rekening van de andere waarnemers. Ik
heb van alle 158 vanaf 1800 ergens in
Meijendel gevonden soorten er ‘maar’ 22
niet teruggevonden. Van 5 van die 22 soorten betwijfel ik zelfs of die wel ooit zijn
gevonden, omdat volstaan is met een
veldwaarneming van een lastige soort. Vijf
andere ‘verdwenen’ soorten beschouw ik
als toevalstreffers: soorten die niet vaak in
de duinen worden aangetroffen maar er
altijd een keer kunnen ‘landen’, zoals
landvorkjes (Riccia spp.), aloëmos (Aloina
aloides), gewoon knopmos (Phascum cuspidatum), halvemaantjesmos (Lunularia
cruciata). In tabel 1 staan de overige
‘verdwenen’ soorten – mossen waarvan de
vondst in Meijendel door een expert is gedaan of bevestigd, en die ik heb gemist –
niet gezien of verdwenen. Het zijn bijna allemaal zeldzame soorten, vele staan ook op
de rode lijst. Bijna allemaal zijn ze ook
maar één keer waargenomen in het verleden. Beschouwing van tabel 1 aan de hand
van de digitale Verspreidingsatlas leidt mij
tot de conclusie dat het eventuele verdwijnen van deze soorten nauwelijks is te
koppelen aan specifieke veranderingen van
Meijendel. Ze zijn ofwel overal langs de
kust verdwenen, zoals sparrenmos (Thui
dium abietinum) en gewoon appelmos
(Bartramia pomiformis), of hoorden daar
eigenlijk al nooit thuis, zoals echt vleugelmos (Nardia scalaris), of waren altijd al erg
schaars in Meijendel. Of het waren toeval-
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Tabel 2. Nieuw gevonden soorten (31).
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Aantal
hokken

Amblystegium varium

Oeverpluisdraadmos

5

Landelijk
toenemend

Thuis in
het duin

Roestknolknikmos

1

x

Bryum pallens

Rood knikmos

3

x

Bryum tenuisetum

Oranjeknolknikmos

3

Calliergon cordifolium

Hartbladig puntmos

2

Campylopus fragilis

Bossig kronkelsteeltje

1

Cololejeunea minutissima

Dwergwratjesmos

7

Dicranella varia

Kleigreppelmos

3

Dicranum montanum

Bossig gaffeltandmos

6

x

Dicranum tauricum

Bros gaffeltandmos

3

x

Didymodon fallax

Kleidubbeltandmos

1

x
x
x
x
x

x

Grimmia orbicularis

Bolrond muisjesmos

1

Herzogiella seligeri

Geklauwd pronkmos

3

Hypnum andoi

Bosklauwtjesmos

11

Isothecium alopecuroides

Recht palmpjesmos

7

x

Metzgeria fruticulosa

Blauw boomvorkje

5

x

Neckera complanata

Glad kringmos

1

Orthotrichum cupulatum

Bekerhaarmuts

2

Orthotrichum pallens

Kale haarmuts

2

x

Orthotrichum rupestre

Sterretjeshaarmuts

1

x

Orthotrichum scanicum

Getande haarmuts

1

x

Orthotrichum speciosum

Ruige haarmuts

1

x

Orthotrichum striatum

Gladde haarmuts

13

x
x

Hakig kronkelbladmos

2

Racomitrium aciculare

Oeverbisschopsmuts

1

x
x
x

x
x

x

Rhynchostegium riparioides

Watervalmos

1

x

Riccia fluitans

Gewoon watervorkje

1

x

Syntrichia montana

Vioolsterretje

2

x

Tortula protobryoides

Gesloten kleimos

1

Zygodon conoideus

Staafjesiepenmos

13

Zygodon rupestris

Parkiepenmos

1

lige gasten die opkwamen toen de situatie
tijdelijk gunstig was voor de soort.
Een goed voorbeeld van dat laatste is rondbladig snavelmos (Rhynchostegium rotundifolium), dat verdwenen is met de betonnen trap waarop het groeide. Het voorkomen van kammos (Ctenidium molluscum),
boomfranjemos (Ptilidium pulcherrimum)
en geplooid sikkelmos (Sanionia uncinata)
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Nieuwe
trend?

x

Bryum microerythrocarpum

Pleurochaete squarrosa

Min of meer
duinvreemd

x
x
x

is echter een nader onderzoek waard. Ik
hoop dat iemand ze weer vindt. Ik zou niet
weten wat er aan Meijendel is veranderd
dat tot het verdwijnen van deze soorten
aanleiding kan hebben gegeven. Mij is het
niet gelukt, maar de pionier roodmondknikmos (Bryum knowltonii) zou in afgegraven delen ook weer teruggevonden
kunnen worden.
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Nieuwe soorten
Na 2000 is eigenlijk alleen nog in opdracht
van de provincie geïnventariseerd, op bepaalde plekken, en dan alleen soorten van
de grond. Ik mocht dus wel hopen dat ik bij
een ‘volledige’ inventarisatie nieuwe soorten zou tegenkomen. Dat bleek ook zo: ik
trof 31 nieuwe soorten aan. Het gaat dan
om soorten die anno 2010 nog niet met
zekerheid waren gevonden én geregistreerd in het beheersgebied van Dunea in
Meijendel. Ik zeg het met opzet zo precies,
want het is best mogelijk dat anderen
enkele van deze soorten eerder dan ik
hebben gevonden, maar ze nog niet hadden
opgegeven, of ze net buiten het gebied
hebben gevonden dat ik heb ‘afgebakend’
voor mijn inventarisatie.
Dit rijtje van 31 nieuwe soorten staat in
Tabel 2 en splits ik in 4 groepen. De eerste
groep bestaat uit soorten die in heel
Nederland in opmars zijn. Dit wil niet
zeggen dat de soort nu vaak voorkomt. Er
zitten diverse zeer zeldzame soorten
tussen, zoals sterretjeshaarmuts (Orthotrichum rupestre) en getande haarmuts (O.
scanicum). Opvallend vond ik de vondsten
van bossig en bros gaffeltandmos (Dicranum montanum en D. tauricum). Toen ik
bossig gaffeltandmos in 2008 vond op de
Ackerdijkse Plassen bij Pijnacker/Delft, gaf
dat een opvallend geïsoleerde stip op
verspreidingsatlas.nl in het westen van
Nederland. In 2012 staan er al heel wat
stippen langs de kust voor deze soort. In
Kijfhoek, het meest gevarieerde bos van
Meijendel, staan er hele bomen vol mee.
Bros gaffeltandmos vond ik eerder midden
in Den Haag in park Sorgvliet, en nu dus
wat noordelijker ook in Meijendel; geen
grote aantallen, steeds een enkel polletje
op een boom.
De tweede groep (‘Thuis in het duin’) bestaat uit mossen waarvan het eigenlijk
vreemd is dat ze nog niet waren opgegeven
voor Meijendel. De derde groep nieuwe
mossen (‘Min of meer duinvreemd’) bestaat uit soorten die in Meijendel konden
groeien omdat de mens er een situatie
heeft gecreëerd die niet helemaal – of helemaal niet – natuurlijk is voor de duinen.

Buxbaumiella 97 (2013)

Het geval oeverbisschopsmuts heb ik al
gememoreerd. Er zitten ook een paar mossen van klei tussen, die komen dan van De
Klip, of bijvoorbeeld van kleine veel betreden en verrijkte paadjes tussen twee infiltratieplassen. Bekerhaarmuts (Orthotrichum cupulatum) groeit op beschaduwde
betonnen deksels van waterputten dichtbij
plassen. Ik heb nog even de illusie gehad
een nieuwe soort gevonden te hebben,
want de huidmondjes in de kapsels van
mijn materiaal zaten boven het midden,
terwijl alle nationale en internationale
boeken die ik heb geraadpleegd zeggen:
onder het midden. Arno van der Pluijm
hield het toch op bekerhaarmuts en heeft
later zelf ook materiaal gevonden met de
huidmondjes bovenin. Het is een gemakkelijk herkenbare soort in het veld, dus die
huidmondjes worden weinig onder de
microscoop gelegd, denk ik dan maar…
Een moeilijk geval is oranjeknolknikmos
(Bryum tenuisetum). Ik heb deze pionier bij
de ‘duinvreemde’ soorten gezet, omdat hij
voor de kalkrijke duinen weinig wordt
opgegeven en ik ook niet helemaal zeker
ben van al mijn vondsten. Ik heb te laat van
Rienk-Jan Bijlsma geleerd dat het soort
tubers waaraan ik Bryum tenuisetum eenduidig meende te kunnen herkennen ook
bij Bryum barnesii voorkomt; voor tenuisetum moeten er heldergele tussen zitten.
Watervalmos (Rhynchostegium riparoides)
vond ik ook een mooi geval. Er is een film
met Kevin Costner waarin deze het visioen
krijgt: ‘if you build it, they will come’. They
zijn in dit geval al lang overleden legendarische baseballspelers, en de boodschap
is dat als Kevin Costner een baseballveld
naast zijn huis aanlegt, zij er komen spelen.
En dat gebeurt dus ook, in de film. Zo’n
gedachte heb ik vaak met mossen: als je
maar de juiste biotoop schept, komt er
vanzelf het goede mos bij. Dus als Dunea
wat zuidelijk van het pompstation water
snel laat uitstromen over wat beton, dan
komt daar watervalmos, in het echt.
Enkele soorten uit de derde groep (‘Min of
meer duinvreemd’) staan op de Atlantik
Wall. Dat is ook wel een geval apart. Meest
beschaduwd, aan beide kanten, nauwelijks
verstoord want je kunt er alleen met groot
persoonlijk ongemak langs. Er groeien
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Tabel 3. Soorten die in het landelijk verspreidingsbeeld een sterke concentratie in de duinen laten
zien en in Meijendel blijvers zijn, met een indicatie van de trend in de mate van voorkomen (+ =
toename, - = afname).
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Aantal
Trend
hokken
Bryoerythrophyllum recurvirostre
Oranjesteeltje
22
Bryum algovicum

Netknikmos

11

Bryum archangelicum

Ongewimperd knikmos

4

Bryum provinciale

Getand knikmos

16

Bryum warneum

Kwelderknikmos

5

Campyliadelphus chrysophyllus

Kalkgoudmos

4

Campylium stellatum

Sterrengoudmos

3

Didymodon vinealis

Muurdubbeltandmos

18

Ditrichum flexicaule

Kalksmaltandmos

19

Drepanocladus polygamus

Goudsikkelmos

6

Encalypta streptocarpa

Groot klokhoedje

10

Fissidens adianthoides

Groot vedermos

18

Fissidens dubius var. mucronatus

Kalkvedermos

4

Homalothecium lutescens

Smaragdmos

19

Hylocomium splendens

Glanzend etagemos

12

Hypnum jutlandicum

Heideklauwtjesmos

23

Leucobryum glaucum

Kussentjesmos

5

Lophozia excisa

Duintrapmos

12

Plagiomnium cuspidatum

Spits boogsterrenmos

5

Pleurozium schreberi

Bronsmos

12

Polytrichum juniperinum var. juniperinum

Echt zandhaarmos

21

Polytrichum piliferum

Ruig haarmos

12

Pseudotaxiphyllum elegans

Gewoon pronkmos

1

Racomitrium canescens var. canescens

Zandbisschopsmuts

18

Rhodobryum roseum

Rozetmos

6

Rhynchostegium megapolitanum

Duinsnavelmos

23

Rhytidiadelphus triquetrus

Pluimstaartmos

5

Thuidium tamariscinum

Gewoon thujamos

15

Tortella flavovirens

Duinkronkelbladmos

22

Tortula subulata

Langkapselsterretje

14

diverse mossen op die nergens anders in
Meijendel voorkomen, ook niet op de bunkers die elders in het terrein staan en veel
meer zijn blootgesteld aan de zeewind.
De mossenpopulatie van de muur is voor
een deel een wonder van stabiliteit. Dertig
jaar geleden vond Ben Kruijsen er gerimpeld kronkelbladmos (Tortella tortuosa).
Het groeit er in 2012 nog steeds! Dat geldt
ook voor muursnavelmos (Rhynchostegium
murale) en penseeldikkopmos (Brachythecium populeum). Tot slot onderscheid ik als
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+

+

+

+

-

+

vierde groep (’Nieuwe trend?’) een paar
mossen die ik gelukstreffers noem, maar
die wel een nieuwe ontwikkeling kunnen
aangeven, misschien dat ze in de toekomst
vaker kunnen worden gevonden.

De vaste bezetting
Er zijn 136 soorten mossen die in het
verleden zijn gevonden in Meijendel en die
ik weer heb teruggevonden. De vaste bezetting, zo gezegd. De meeste soorten van
de vaste bezetting waren nog vrij recent
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mate langs de kust voor, zoals kwelderknikmos, getand knikmos, kalkgoudmos,
kalksmaltandmos, duintrapmos, zandhaarmos, zandbisschopsmuts, rozetmos, duinsnavelmos en langkapselsterretje. De andere soorten van Tabel 3 komen ook in het
oosten of zuiden van Nederland in grote
concentraties voor, maar zijn niet frequent
in het Holland achter de duinen.

Voor- of achteruitgang van de 30
echte duinmossen
Figuur 4. Gewoon thujamos, vrij algemeen in
Meijendel

waargenomen, na 1970. Voor enkele soorten ligt dat anders. Heel merkwaardig is
bijvoorbeeld dat broedhaarmuts (Orthotrichum lyellii) in 1924 voor het laatst is
opgegeven. Verseveldt schrijft daarover in
1929: ‘Eén maal op de stam van een iep
gevonden; met broedknoppen.’ Deze soort
groeit nu in nagenoeg alle kilometerhokken en meestal ook veelvuldig. Velen moeten de soort later hebben gezien, hij is
alleen niet in het bestand terechtgekomen.
Verseveldt was ook de laatste die gewoon
pelsmos (Porella platyphylla) opgaf, een
heel mooi en robuust levermos dat op
bomen groeit. Ik vond het in 4 kilometerhokken, vaak in prachtige populaties. De
enige constante factor in die vindplaatsen
was dat ze allemaal wel ver van de
gebaande paden aflagen. Tot slot noem ik
hier riviersterretje (Syntrichia latifolia).
Het is in 1941 gevonden, en weer door mij
in 2011. Het staat bij de reinigingsbedden
vlakbij het pompstation. Ik vond het wel
leuk om te denken dat de soort is meegekomen met het infiltratiewater, maar
daarvoor staan die reinigingsbedden in het
productieproces veel te ver af van de inlaat
van het rivierwater. En in 1941 was de
soort er ook al, voor de infiltratie begon!
Van de 136 soorten hebben er 30 in het
landelijk verspreidingsbeeld een sterke
concentratie langs de kust. Het leek me
daarom wel aardig juist voor deze soorten
na te gaan of ze in Meijendel voor- of
achteruit gaan. Deze soorten staan opgesomd in Tabel 3. Enkele soorten van die 30
komen nagenoeg alleen of in zeer sterke
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Ik ben heel streng geweest om tot een
vooruitgang te concluderen, aangegeven
met een + in tabel 3. Ik scoor alleen een
plus als ik de soort in ten minste 5 kilometerhokken heb gevonden – toevalstreffers blijven dus buiten beschouwing – en
in 3× zoveel hokken als vroeger. Deze keuze is arbitrair. Vrijwel alle soorten heb ik in
meer of veel meer kilometerhokken gevonden dan vroeger. Een streng criterium is
dan nodig om daar een overzichtelijk
aantal soorten uit te lichten.
Voor achteruitgang ben ik wat soepeler
geweest. Ik kijk naar soorten die vroeger in
ten minste 5 hokken zijn gevonden en door
mij in ten hoogste 80% van dat aantal hokken. De uitkomst van deze analyse is dat er
voor de meeste van die 30 soorten geen
grote verandering is. De meest opvallende
stijging noteer ik voor glanzend etagemos
en gewoon thujamos. Ze waren bekend uit
2 à 3 kilometerhokken, ik vond ze in 12
resp. 15 hokken.
De enige duidelijke achteruitgang in tabel 3
is die van rozetmos. Verseveldt kende
slechts 4 vindplaatsen, maar uit de aansluitende historie zijn in totaal 9 kilometerhokken bekend waarin dit mos is
gevonden; ik vond het nog in 6 hokken (gelukkig dan wel vaak op meer dan één plek).
Een verklaring voor de achteruitgang in
Meijendel die ik kan bedenken is de vergrassing van veel van de noordhellingen.
Er zijn niet zoveel open plekjes meer over
en soms schiet het gras ook erg hoog op.
Rozetmos kan – schat ik zo in – slecht concurreren met grassen. Gras verklaart natuurlijk ook waarom je de soort gemakkelijk over het hoofd ziet, dus misschien
ben ik te pessimistisch over de echte ach-
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Figuur 5. De meeste duinhellingen zijn vergrast.

teruitgang. Rozetmos zou ook snel last
kunnen hebben van enige verzuring van de
toplaag.

Verspreidingsbeelden
Voor een aantal van de zeldzamere duinen kalkmossen heb ik verspreidingskaartjes op kilometerniveau gemaakt; teveel detail voor dit artikel. Het viel niet mee om op
dit niveau van kilometerhokken patronen
te ontdekken die door terreinverschillen
kunnen worden verklaard. Meijendel staat
ook bekend om zijn ingewikkelde landschapsecologie, leerde ik (Doing 1988). De
bovenlaag van ontkalkte deelgebieden
wordt bovendien soms lokaal weer kalkrijk
door watererosie of door vergraving, bijvoorbeeld voor een nieuw wandelpad. De
verspreidingspatronen van de meest zeldzame kalkmossen van Meijendel, kalkgoudmos (Campyliadelphus chrysophyllus) en
kalkvedermos (Fissidens dubius var. mucronatus), overlappen maar voor 50%. Beide
soorten komen voor aan de kust in het
buitenduin, maar doen ook het binnenduin
aan. Langkapselsterretje (Tortula subulata)
heeft een veel wijder verspreidingspa-
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troon; het omvat bovendien de optelling
van de verspreidingsgebieden van kalkgoudmos en kalkvedermos. Dat laatste
geldt weer niet voor groot klokhoedje
(Encalyptra streptocarpa), dat ook wat
zeldzamer is op Meijendel dan langkapselsterretje. Getand knikmos (Bryum
provinciale) is de meest wijd verspreide
van de zeldzamere duinmossen, het mijdt
eigenlijk alleen de zuidrand van Meijendel;
toch een opmerkelijke explosie sinds de
eerste vondst in Nederland einde jaren
tachtig (Kruijsen & Damm 1997). Twee andere soorten waar ik naar gekeken heb
hielden zich wel aardig aan het boekje.
Zandbisschopsmuts (Racomitirum canescens var. canescens) en duintrapmos (Lophozia excisa) hebben een oostelijk georiënteerd verspreidingspatroon, waar de
grond wat meer ontkalkt is. Duinkronkelbladmos, kalksmaltandmos en groot vedermos groeien in vrijwel alle kilometerhokken van Meijendel.

Duinmossen van natte milieus
Van de echte kalkminnende duinmossen
komen er 2 uit natte omstandigheden, de
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twee ‘goudmossen’ uit tabel 3: sterrengoudmos en goudsikkelmos. Het lokale
verspreidingspatroon daarvan is relatief
eenduidig, die komen alleen overtuigend
voor in de noordelijk gelegen Kikkervalleien en Helmduinen. Met de afgraving
van de toplaag om er weer een natte
voedselarme duinvallei van te maken, zijn
de soorten – waarschijnlijk tijdelijk – vrijwel uit de zuidelijker gelegen Libellenvallei
verdwenen. Vroeger zijn deze soorten daar
wel ruimschoots gevonden. Ik vond alleen
nog wat kwijnend materiaal. Daar staat
tegenover dat ze wel ruim voorkomen in
de Kikkervalleien waar tien jaar eerder de
voedselrijke bovenlaag is afgevoerd. Het
was overigens opvallend hoe snel de
ontwikkeling kan gaan. In 2012 vond ik in
de Libellenvallei al weer moerassikkelmos
(Drepanocladus aduncus), met dichte bossen van 10 tot 20 cm hoog in ondiep water.
In 2010 was ook die soort maar heel armoedig aanwezig.
Beide goudmossen kende ik niet voor ik in
Meijendel kwam. Ik vond ze niet gemakkelijk te herkennen. Omdat ze in het veld
vaak modderig zijn, zie je weinig details en
omdat ze zo nat zijn, beslaat de loep, met
hetzelfde effect. Verder groeien soorten die
op elkaar lijken nogal eens door elkaar. Het
komt dan aan op thuisvlijt met de microscoop, en omdat de verschillen erg subtiel
zijn sloeg de onzekerheid wel eens toe.
Gelukkig kon ik de hulp inroepen van andere leden van de BLWG (Hans de Bruijn
en Henk Siebel). Ik had vooral een verkeerd beeld van goudsikkelmos (Drepanocladus polygamus), dat per saldo toch meer
lijkt op sterrengoudmos uit het geslacht

Campylium dan op familielid moerassikkelmos uit het eigen geslacht Drepanocladus.

De andere 106 blijvers
In totaal 106 soorten zijn ‘blijvend’ aanwezig in Meijendel zonder dat ze karakteristiek zijn voor de duinen. Het zijn
meestal soorten die ik ook verwacht aan te
treffen in een gemeente achter de duinen.
Voor enkele soorten geldt dat laatste niet,
bijvoorbeeld de soorten die op de Atlantik
Wall voorkwamen en voorkomen. Ook
voor deze 106 blijvers heb ik gekeken naar
de trend, gemeten aan het aantal km-hokken waarin de soort voorkwam of -komt.
Overwegend is er geen trend: het voorkomen is stabiel. Bij 26 soorten is een sterk
opgaande lijn zien. Dat zijn bijna allemaal
mossen van bomen. Dat ik deze soorten
zoveel vaker vond heeft natuurlijk ook te
maken met de enorme uitbreiding van het
bosareaal in Meijendel. Geschat wordt dat
Meijendel rond 1940 voor 15-20% bestond
uit struweel en bos, nu is dat 60%. Voor
een aantal soorten vermoed ik dat de trend
vooral een waarnemerseffect is. Ik heb dan
vooral het oog op een aantal soorten van
steen die ik systematisch heb meegenomen, maar anderen wellicht hebben overgeslagen omdat ze niet echt bij het duin
‘horen’. Het gaat dan veelal om soorten die
op betonnen deksels van waterputten
voorkomen.
Een paar soorten springen er uit omdat er
sprake is van een sterke toename die niet
te verklaren is met de zojuist genoemde
oorzaken. Braamknikmos (Bryum rubens)
trof ik in 21 van de 23 kilometerhokken, en
meestal heel veel keer in elk hok. Het was

Figuur 6. De Kikkervalleien, 10 jaar geleden ontdaan van de voedselrijke bovenlaag.
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pas voor 4 hokken opgegeven. Ik weet niet
wat hier de oorzaak van is. Misschien
wordt er te weinig gebukt om dit mos te
vinden, misschien wordt het bij vluchtige
inspectie te snel voor gewoon peermos
(Pohlia nutans) gehouden, dat ik nu juist
opvallend weinig vond. Gaaf kantmos
(Lophocolea semiteres) is in 2000 voor het
eerst gevonden door Joop Kortselius en
komt nu al in 9 kilometerhokken voor,
zowel op de grond als op bomen. Moerassnavelmos (Oxyrrhynchium speciosum) was
bekend uit slechts 2 kilometerhokken. Ik
trof het aan in 15 hokken. Ik denk niet dat
het is toegenomen, maar slechts vaker
gevonden of herkend. Zoiets geldt ook voor
groot platmos (Plagiothecium nemorale),
waar ik na de eerste vondsten bewust naar
uitkeek op beschaduwde hoge hellingen,
vaak langs plassen, waar ik ook gewoon
sterrenmos (Mnium hornum) en gerimpeld
boogsterrenmos (Plagiomnium undulatum)
in overvloed kon verwachten. Het waren
vaak plekken waar je niet gemakkelijk
bijkomt, je moet je ergens tussen het
struweel doorworstelen om op de helling
te komen. De moeilijke toegankelijkheid
kan verklaren waarom het niet zo vaak is
gevonden, maar het zou ook eenvoudigweg
over het hoofd kunnen zijn gezien. Van
enige afstand is groot platmos een helder
groen mos met weinig vertakte stengels
die wat van de hellingen afhangen, net jong
sterrenmos dat hetzelfde patroon volgt, en
er ook vaak in de buurt groeit.
Enkele ‘blijvers’ verdienen een eervolle
vermelding. Het uithoudingsvermogen van
enkele mossen van de Atlantik Wall
vermeldde ik al, 30 jaar stabiel en ‘still
going strong’. Opvallend is ook de wollige
bisschopsmuts (Racomitrium lanuginosum), die hoort helemaal niet in de duinen
maar groeit uitbundig op één plek, al sinds
2001 toen Joop Kortselius het verzamelde;
hij heeft me ook geholpen het terug te
vinden. Ook niet normaal voor de duinen is
kleivedermos (Fissidens taxifolius), dat toch
echt op klei hoort. Ben Kruijsen vond het in
1981 ‘op aangevoerde klei naast betonnen
muur’, lees de Atlantik Wall, en ik zou mijn
vindplaats precies zo omschrijven.
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Er zijn twee soorten die duidelijk achteruit
zijn gegaan – als ik niet blind ben geweest.
Dat zijn gewoon peermos (Pohlia nutans)
en gerand haarmos (Polytrichum longisetum).

Zeldzame en rode lijstsoorten
In totaal heb ik 32 vrij zeldzame soorten
gevonden, 25 zeldzame, 9 zeer zeldzame
soorten en 101 algemene. In tabel 4 staat
welke gevonden soorten op de rode lijst
staan, als gevoelig, kwetsbaar of bedreigd.
Dat zijn er 28, waarvan 6 in de categorie
bedreigd. Dit zijn de resultaten gebaseerd
op de standaardlijst van 2008. Opvallend is
dat gemeten met de standaardlijst 2012
het aantal op Meijendel gevonden soorten
dat als vrij zeldzaam, zeldzaam of zeer
zeldzaam wordt beschouwd, flink afneemt:
van 66 naar 45. Heel veel epifyten worden
‘gedeklasseerd’, en dat is goed te begrijpen.
Bij de Bryums verandert ook relatief veel,
sommige worden nu als zeldzamer beschouwd (zoals ongewimperd knikmos,
van z naar zz) en sommige juist algemener
(zoals getand knikmos, van zzz naar zz), en
ook dat is met de Meijendelse ervaring
goed te verenigen. Dat geldt ook voor de
algemenere klassering die bijvoorbeeld
glanzend etagemos krijgt, en de opwaardering van kalkgoudmos van zz naar zzz.
Minder goed te volgen is de algemenere
klassering van pluimstaartmos, die is in
Meijendel eerder schaarser geworden.
Opvallend vind ik ook dat langkapselsterretje van z naar zz gaat en daarmee op het
niveau van groot klokhoedje komt. Ook de
Rode Lijst 2012 geeft voor de Meijendelse
soorten een nogal grote verandering. Het
aantal rode lijst soorten loopt terug van 28
naar 18. Zo verdwijnen alle Bryums van de
lijst, en ook soorten als moerasdikkopmos,
boompjesmos, dwergwratjesmos, glanzend
etagemos, recht palmpjesmos, blauw
boomvorkje, glad kringmos, boomsterretje,
gewoon pelsmos en gesloten kleimos;
allemaal heel goed ook te volgen vanuit de
– beperkte – Meijendelse ervaring. Dat
goudsikkelmos is toegevoegd verbaast ook
niet en dat geldt nog sterker voor de opwaardering van sterrengoudmos van KW
naar BE; wat heb ik moeite moeten doen
om die soort af en toe te vinden!
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Tabel 4. Gevonden Rode Lijstsoorten (Gevoelig, Kwetsbaar en Bedreigd; EL: op Europese Rode Lijst); gebaseerd op
de standaardlijst 2008.
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Z?

RL

Brachythecium mildeanum

Moerasdikkopmos

Z

KW Metzgeria fruticulosa

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Blauw boomvorkje

Bryum archangelicum

Ongewimperd knikmos

Z

KW Neckera complanata

Glad kringmos

zz

Bryum intermedium

Middelst knikmos

zz

KW Orthotrichum rupestre

Sterretjeshaarmuts

zzz GE

Bryum warneum

Kwelderknikmos

zz

KW Orthotrichum scanicum

Getande haarmuts

zzz BE (EL)

Campyliadelphus chrysophyllus

Kalkgoudmos

zz

KW Plagiomnium ellipticum

Stomp boogsterrenmos

z

Campylium stellatum

Sterrengoudmos

zz

KW Pleurochaete squarrosa

Hakig kronkelbladmos

zzz GE

Campylopus fragilis

Bossig kronkelsteeltje

zzz GE

Climacium dendroides

Boompjesmos

z

Porella platyphylla

KW Racomitrium aciculare

RL
BE

KW

Gewoon pelsmos

zz

Oeverbisschopsmuts

zzz KW

BE

Cololejeunea minutissima

Dwergwratjesmos

zzz GE

Zandbisschopsmuts

zz

KW

Ditrichum flexicaule

Kalksmaltandmos

zz

KW Racomitrium lanuginosum

Wollige bisschopsmuts

zz

BE

Fissidens adianthoides

Groot vedermos

z

KW Rhodobryum roseum

Rozetmos

zz

BE

Fissidens dubius var. mucronatus Kalkvedermos

zz

KW Syntrichia laevipila

Boomsterretje

z

KW

Hylocomium splendens

Glanzend etagemos

z

KW Tortula protobryoides

Gesloten kleimos

zz

BE

Isothecium alopecuroides

Recht palmpjesmos

zz

KW Tortula subulata

Langkapselsterretje

z

KW

Maar ja, na alle massa’s langkapselsterretje, groot klokhoedje, en vooral kalksmaltandmos, smaragdmos, zandbisschopsmuts
en duinkronkelbladmos die ik op Meijendel
heb gezien, kan ik niet invoelen dat die op
de rode lijst moesten worden opgenomen
of in bedreigingsstatus verhoogd. Dat doet
des te meer beseffen hoe bijzonder Meijendel is.

Fertiliteit
Van een aantal mossen wordt in mosflora’s
wel gezegd dat ze weliswaar zelden sporenkapsels vormen in Nederland, maar dat
wel doen in de duinen. Het beeld dat in de
duinen veel fertiele soorten voorkomen
heb ik echter maar beperkt kunnen bevestigen. Ik heb 65% van de gevonden soorten
wel een keer met kapsel gevonden. Bij een
vergelijkbaar grote inventarisatie in Pijnacker-Nootdorp, een gemeente wat verder
van het duin (Van der Vaart 2010), was dat
61%. Het verschil is dus niet zo groot. Ter
vergelijking: sinds 1980 is 76% van alle
soorten die in Nederland voorkomen wel
eens met sporenkapsels gevonden.
Niettemin, ik heb heel wat soorten gevonden in Meijendel waarvan ik de sporenkapsels nog nooit had gezien. In tabel 5 som ik
enkele van die soorten op. Ik wijs bijvoorbeeld op zandbisschopsmuts dat op één
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Racomitrium canescens

Z?

zzz GE

plek met kapsels voorkomt, daar in 2001
gevonden en in 2011 opnieuw. Het gefotografeerde fertiele materiaal van Ben Kruijsen dat voorkomt in het recente artikel van
Henk Greven over Racomitrium (Greven
2013), is ook gevonden op Meijendel, in
1981. Verseveldt meldt in 1929 overigens
deze soort met talrijke kapsels te hebben
gevonden. Enkele soorten worden in
slechts 1% tot 2% van de waarnemingen
met kapsels opgegeven, zoals vioolsterretje, boompjesmos, rond boogsterrenmos
en knikkend palmpjesmos. Kapselend
boompjesmos is maar van 6 andere plekken in Nederland bekend. Duinkronkelbladmos is volgens de gegevens van de
BLWG maar twee keer in Nederland met
kapsels gevonden, tien jaar geleden in
Waalsdorp door Matthijs van Hoorn en nu
door mij in een ander deel van Meijendel.
Helaas waren de kapsels van mijn materiaal nog erg jong.

Atypische waarnemingen
Een enkele keer trof ik een soort mos die je
niet verwacht op de vindplaats. De meeste
gevallen zijn al aan de orde gesteld, zoals
riviersterretje en bekerhaarmuts, soorten
van de grote rivieren. Ik kan nog toevoegen
dat ik smaragdmos enkele keren op bomen
heb gevonden. Ik heb lang moeten bladeren in de boeken voor ik een Duitse bron
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Tabel 5. Enkele soorten die niet zo vaak sporenkapsels vormen, maar die in Meijendel wel zijn gevonden
met sporenkapsels.
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Aulacomnium androgynum

Gewoon knopjesmos Isothecium myosuroides

Knikkend palmpjesmos

Bryum pallens

Rood knikmos

Kindbergia praelonga

Fijn laddermos

Bryum rubens

Braamknikmos

Oxyrrhynchium hians

Kleisnavelmos

Calliergonella cuspidata

Gewoon puntmos

Plagiomnium affine

Rond boogsterrenmos

Climacium dendroides

Boompjesmos

Pseudoscleropodium purum

Groot laddermos

Eurhynchium striatum

Geplooid snavelmos

Racomitrium canescens

Duinbisschopsmuts

Homalothecium lutescens

Smaragdmos

Syntrichia montana

Vioolsterretje

Homalothecium sericeum

Gewoon zijdemos

Tortella flavovirens

Duinkronkelbladmos

Hypnum jutlandicum

Heideklauwtjesmos

Zygodon viridissimus * viridissimus Echt iepenmos

vond waarin dit als mogelijkheid stond; het
is eigenlijk een grondsoort. Eén keer vond
ik groot vedermos op een boomvoet; in
mijn inventarisatie uniek, maar het schijnt
vaker voor te komen.

Conclusie
Als ik de balans na twee jaar veldwerk
opmaak, valt de opmerkelijke stabiliteit
van de verspreiding van mossen in Meijendel mij nog het meest in het oog. Er zijn
ooit 189 soorten gevonden – als ik de
soorten meetel die ik nieuw heb gevonden.
Van al die soorten zijn er 22 door mij niet
gezien, en 31 voor het eerst door mij
gevonden, in 2010-2012. Dat is een mutatie van rond de 15% er af en er bij, voor
geheel Meijendel. Het beeld van de afzonderlijke kilometerhokken is ook opvallend
stabiel, vrijwel steeds vond ik 90% of meer
van de eerder gevonden soorten terug.
De veranderingen in het terrein in de loop
van de lange tijd dat er mossen zijn
verzameld, waren zeer aanzienlijk, maar
hebben dus niet zoveel invloed gehad op
de mossen. Misschien dat de onveranderde
aanwezigheid van kalk belangrijker is dan
alle andere omgevingsfactoren? Voor zover
er een trend zichtbaar is geworden, gaat
het vooral om een trend die ook landelijk
optreedt. Deze trend werkt ook door in de
frequentie van soorten op bomen die van
oudsher in Meijendel voorkomen, maar
voor die soorten is natuurlijk ook van
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belang dat er simpelweg meer bomen op
Meijendel zijn dan vroeger.
De recente afgravingen om natte duinvalleien te herstellen hebben voorlopig
vooral effect gehad op tijdelijke soorten als
knikmossen, zoals middelst knikmos en
kwelderknikmos. Ik vond die op grote
schaal in 2010 en 2011. Of afgravingen
echt de oorzaak zijn van het verschijnen
van die mossen is niet zeker. Zeldzame
knikmossen zijn rond 1980 ook gevonden
door Ben Kruijsen, en toen waren er nog
geen afgravingen. In 2012 ging ik weer
kijken en vond ik vrijwel geen bijzondere
knikmossen. Misschien is het een kwestie
van de juiste samenloop van omstandigheden: een goed jaar voor die mossoorten,
en een waarnemer die de moeite neemt om
ze te herkennen, want dat valt niet mee!
Een globale analyse van het verspreidingsbeeld van typische duinmossen laat geen
duidelijke zonering van kalkrijke en kalkarme delen van Meijendel zien. Deskundigen vinden Meijendel ook het moeilijkst
te ordenen gebied van de kalkrijke duinen.
Waarschijnlijk komt er te vaak lokaal kalkrijk zand aan de oppervlakte door menselijke ingrepen of door watererosie voor een
herkenbaar patroon van kalkmossen op
het niveau van kilometerhokken.
Vooral glanzend etagemos en gewoon
thujamos zijn sterk in opkomst. Er is één
typisch duinmos dat echt minder voorkomt
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in Meijendel dan vroeger. Dat is een mos
met een hoge aaibaarheidsfactor, rozetmos. Ik denk vooral aan vergrassing als
oorzaak van de achteruitgang. Oppervlakkige verzuring zou ook kunnen bijdragen.
Dat is één soort die slecht scoort. Tegenover de achteruitgang van rozetmos staat
dat ik meer soorten mos in Meijendel heb
gevonden dan tot nu toe bekend waren
(167, was 158), en dat ik gemiddeld in een
kilometerhok 75% meer soorten vond (exclusief mossen van bomen: 50%). Over de
23 kilometerhokken vond ik gemiddeld 82
soorten per hok, dat is veel. Dit alles
schraagt hopelijk de conclusie: het gaat wel
goed met de mossen in Meijendel!

Dankwoord
Met dank aan Joop Kortselius, Ben Kruijsen
en Harrie van der Hagen voor het leveren
van commentaar op de oorspronkelijke
versie van dit artikel, en aan Rienk-Jan
Bijlsma, Hans de Bruin, Henk Greven,
Jurgen Nieuwkoop, Cor Nonhof, Arno van
der Pluijm, Marleen Smulders en Henk
Siebel voor hulp bij determinaties.
Auteursgegevens
Koos van der Vaart, Steegoversloot 42, 3311PP
Dordrecht, bonney.vandervaart@planet.nl.
Literatuur
Bruin, K., 2006. De Klip, bekeken aan de hand
van de mosflora. Holland’s Duinen 49: 17-22.
Doing, Henk (1988). Landschapsoecologie van
de Nederlandse kust. Uitgave stichting Duinbehoud Leiden.
Greven, H.J., 2013. De Nederlandse Racomitriums (bisschopsmutsen), deel II. Buxbaumiella
95: 1-9.
Kerkhof, D., 2006. Mosopgaven in vegetatieopnamen van de provincie Zuid-Holland:
analyse met beleidsaanbevelingen. BLWGrapport.
Kruijsen, B.W.J.M. & T. Damm 1997. Bryum
provinciale Philib. (Getand knikmos), een
nieuwe duinplant in de Nederlandse mosflora.
Gorteria 23: 13-20
Vaart, K. van der, 2010. Twee jaar mossen in
Pijnacker-Nootdorp. Buxbaumiella 85: 26-35.
Verseveldt, J., 1929. De mosflora van Meijendel.
De Levende Natuur, jaargang 1929: 289-294
en 356-360.

Buxbaumiella 97 (2013)

Abstract
Bryophytes are doing well at Meijendel
Along the coast north of The Hague lies
Meijendel, an 18.75 km2 area of dune landscape.
Most of the area is still rich in calcium, offering
the author a chance to gain experience with
bryophytes from that – for him – new habitat
while enjoying beautiful scenery. 550 hours
were spent in the field during about 120 visits to
the area. Meijendel has changed a lot over time,
its history having been tied to the presence of
the drinking water company of The Hague since
1874. It is now also a popular recreational area,
although large parts are not accessible without a
permit (which the author had). To sum up some
of the changes in the terrain in a single number:
around 1940 bare sand made up around 60% of
Meijendel, nowadays that number is down to
some 3%, with shrubs, trees and ‘grass’ filling in
most of the gap. Surprisingly enough, this
enormous change in terrain is not reflected so
clearly in the bryophyte record. In most cases,
about 90% of all moss and liverwort species
found earlier in any given km2 was found again.
158 species were known from Meijendel, some
data going back as far as 1850. Of these 158
species, 22 were not found again. The author
shows that most of these ‘lost species’ were
never at home in the dunes or have disappeared
everywhere from the Dutch coast, due to causes
not unique to Meijendel. 31 species were found
that were not previously known from Meijendel
(see Table 2). Again, the changes in the terrain
do not clearly explain the finds of these new
species, as their appearance follows national
trends, is very accidental or is tied to man-made
elements in the dunes, such as the Atlantik Wall
or concrete and brick used by the water
company. Some species which thrive along the
coast seem to have grown in numbers, such as
Hylocomium splendens, Thuidium tamariscum,
and, at least temporarily, Bryum algovicum and
Bryum warneum. These Bryums and also Bryum
intermedium probably profited from the removal
of nutrient rich top soil in some areas, an effort
to re-create wet dune slacks. The only possible
‘loser’ is Rhodobryum roseum, found in 6 different km2 and previously known in 9, but perhaps it was overlooked in the grass. Quite a
number of species – 65% – were found fertile at
least once, some of which are rarely seen fertile
in The Netherlands (see Table 5). The author
concludes that bryophytes are doing well at
Meijendel.
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Arnold Kouwels, de negentiende-eeuwse voorganger van
Koos Landwehr
Dries Touw
‘Tekenaar onbekend’ schreef Hans de
Bruijn bij de oude afbeelding van Bryum
murale in Buxbaumiella 95, p. 22, maar in
zijn tijd was Arnoldus Jacobus Kouwels
(1824-1888) een groot man binnen de
botanie. Hij werd in Zoeterwoude (bij
Leiden) geboren en lijkt daar zijn hele
leven te hebben gewoond. Hij werd tekenaar, graveur, kunstschilder en leraar.
Waarschijnlijk heeft hij heel lang zelfstandig gewerkt, want pas in het laatste deel
van zijn leven vond ik hem op het web
genoemd als leraar bij een Leidse middelbare school en als tekenaar bij het botanisch laboratorium van de universiteit.
In Leiden waren de huisartsen en botanici
J.H. Molkenboer en F. Dozy vanaf 1840
bezig met het determineren van bladmossen uit het toenmalige NederlandsIndië, Japan en Zuid-Amerika. Dat was
pionierswerk. In 1844 publiceerden ze
tientallen nieuwe soorten in een artikel
zonder afbeeldingen. Voor analytische
afbeeldingen in een erop volgende publicatie (1845-1848 [-1854]) leidden ze
P.W.M. Trap op tot tekenaar en lithograaf,
maar ze waren achteraf niet tevreden over
zijn werk. Dat Van der Sande Lacoste er
later net zo over dacht blijkt uit zijn doorhalingen, correcties en ongezouten commentaar bij een aantal niet gepubliceerde
prenten van Trap. Bij een wat al te zwierige afbeelding van een sporogoon schreef
hij ‘de kindheid der bryologie’!
Molkenboer en Dozy wilden een groot
boek over hun Indische bladmossen maken, naar voorbeeld van het Europese standaardwerk Bryologia europaea (Bruch et
al., 1836-1855) Ze noemden het Bryologia
javanica (1854-1870), een misleidende
naam, omdat er soorten en vondsten uit de
hele archipel in kwamen. Ze trokken
Kouwels aan voor de illustraties en daardoor heb ik bij het zoeken naar informatie
over hun leven en werken ook met hem te
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maken gekregen. Ze leerden hem aan de
hand van Bryologia europaea hoe hij wetenschappelijke afbeeldingen van mossen
moest maken. Helaas hebben ze weinig
plezier van hun werk kunnen beleven,
doordat ze binnen twee jaar na het verschijnen van de eerste afleveringen overleden. Dozy’s zwager R.B. van den Bosch
ontfermde zich over hun botanische erfenis. Samen met C.M. van der Sande Lacoste
zette hij het project voort, maar ook Van
den Bosch overleed binnen een paar jaar.
Alleen van der Sande Lacoste en Kouwels
haalden de eindstreep. Bryologia javanica
werd een fameus tweedelig boek, het eerste met veel gedetailleerde afbeeldingen
van alle behandelde bladmossen.
Kouwels tekende, graveerde en begeleidde
het drukken. Hij maakte zelf de preparaten
van mosblaadjes en andere onderdelen en
was daar zo goed in dat Van der Sande
Lacoste aan Van den Bosch schreef: ‘Met
de analyse der peristomia van Distichophyllum nanum kom ik niet teregt, [doordat] het inwendig peristomium moeijelijk
is zuiver te prepareren..... In zulke moeyelijke zaken is het beter op Kouwels bevindingen af te gaan.’ Kouwels had ook een
eigen mening over de soorten. Achterop
een niet gepubliceerde plaat van Philonotis
secunda var. perwaktiana schreef hij: 'Bartramia secunda en Bartramia prabaktiana
verschillen onderling zóó weinig, dunkt
mij, dat een varieteit ja, maar een soort er
niet bij mij in wil. Ik herinner mij ook nog
zeer goed dat Dr. Molkenboer met zijnen
medewerker reeds deswege verschilden.
Doch toen zweeg Kouwels, omdat hem
zwijgen paste.'
Hij werd Van der Sande Lacoste’s vaste
illustrator, werkte ook voor andere botanici als W.F.R Suringar en werd zo hoog
gewaardeerd, dat hij van 1868 tot zijn
dood alle kleurenplaten voor de delen 1318 (1868-1889) van de prestigieuze Flora
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batava mocht maken, dus niet alleen die
van mossen. In 2010 opende Gerhard
Cadée zijn rubriek ‘Kleurrijk palet voor
planten’ in Natura met Kouwels’ afbeelding
van heelkruid in dat boek.
Kouwels overleed op 21 januari 1888 in
Zoeterwoude. Drie weken later werd hij
herdacht tijdens de wintervergadering van
de Botanische Vereniging.
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Abstract
Arnold Kouwels, the nineteenth century predecessor of Koos Landwehr
Arnold Jacobus Kouwels (1824-1888) was a
botanical illustrator famous among contemporary Dutch botanists, but has become a forgotten man because we are not used to listing
draughtsmen as co-author of our botanical publications. Molkenboer and Dozy enlisted him to
illustrate Indonesian mosses for their magnum
opus Bryologia javanica, in the same detailed
way as in Bryologia europaea. Of numerous species these remain the most detailed illustrations
produced ever. In order to do this job Kouwels
learned to analyse and prepare moss parts so
skilfully that Van der Sande Lacoste considered
his skills greater than his own. Besides, Kouwels
illustrated other botanical publications such as
volumes 13-18 (1868-1888) of the prestigious
Flora batava project.

31 Nieuwe soorten korstmossen en lichenicole fungi voor
Nederland
Maarten Brand, Laurens Sparrius & André Aptroot
Inleiding
Na het verschijnen van de laatste aanvullingen op de standaardlijst van de Nederlandse korstmossen (Aptroot et al. 2009) is
het enige tijd stil gebleven en zijn slechts
incidenteel nieuwe soorten gemeld. In dit
artikel beschrijven we vondsten van nieuwe soorten, voornamelijk op basis van herbariummateriaal van de eerste auteur. Het
gaat om 7 nieuwe korstmossen, die alle van
één vindplaats worden vermeld en kort
worden toegelicht. Daarnaast zijn 24 korstmosparasieten nieuw voor Nederland. In
veel gevallen gaat het om langer geleden
verzameld herbariummateriaal dat pas in
de afgelopen jaren op naam is gebracht. Dit
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werd mogelijk door de sterk toegenomen
kennis over deze lastige groep, waarvan de
meeste soorten pas in de laatste dertig jaar
beschreven zijn. Ook doen we een voorstel
voor een Nederlandse naam voor de korstmossen, met uitzondering van Epigloea
grummannii. Achter de soortnaam zijn de
auteurs en het publicatiejaar vermeld, alsmede het BLWG-soortnummer.

Korstmossen
Chaenotheca phaeocephala (Turner)
Th. Fr. (1861) – Grof schorssteeltje –
7393
Wijdverspreide soort op oude bomen met
zure schors en hout in koele streken van
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Noord- en Midden Europa, Noord-Amerika
en Azië. Vondsten in West-Europa zijn
bijzonder schaars. In Oost-Europa is de
soort in het laagland al wat algemener. De
soort is gemakkelijk te herkennen aan het
dikke grijze thallus, forse zwarte gesteelde
apotheciën met gele berijping op het excipulum en de voor Chaenotheca’s kenmerkende bruine sporenmassa.
Heino, Stationsweg (tegenover nr. 22, zuidzijde),
op oude Quercus langs laan aan rand weiland,
met verspreide villa's, coörd. 212.1-493.9, 30-72011, hb. Brand 62683.
Heino, Stationsweg, bij nr. 19, oude Quercus
langs laan aan rand weiland, met verspreide villa's, in schorsspleten aan N-zijde van 2de boom O.
van nr. 19, coörd. 211.9-493.7, 30-7-2011, hb.
Brand 62679.

Collema coccophorum Tuck. (1862) –
Tweecellig geleimos – 7394
Wereldwijd verspreide look-a-like van Collema tenax met randlobben en alleen met
zekerheid te herkennen aan de tweecellige
(en dus niet muriforme) ascosporen.
Zeeuws Vlaanderen, Zaamslag, Begraafplaats, op
open zandig-kleiige grond op begraafplaats.
Coörd. 52.5-370.2, 17-8-2011, hb. Brand 62833.

Epigloea grummannii Döbbeler (1984)
– 7395
Epigloea’s behoren tot de kleinste lichenen
van ons land en bestaan voornamelijk uit
Coccomyxa-groenalgen. De apotheciën zijn
niet veel groter dan een tiende mm en
lijken bij droogte op een zuignap of
zwembandje. De soort is uitsluitend
microscopisch te determineren. Gewoonlijk groeien Epigloea’s op dood organisch
materiaal en algenfilms op relatief open
plekken waar ook soorten als Thelocarpon
te vinden zijn.
Wolfheze, Wodanseiken, westelijke eiken bij
bruggetje over spreng, op rottend hout van liggende, dikke boomstam, coörd. 183-444.9, 18-91999, hb. Brand 39610.

Lecidea exigua Chaub. (1821) – Gladde
witkorst – 7399
Een zelden gevonden soort, waarvan hooguit enkele tientallen vondsten uit Europa
bekend zijn. In de ons omringende landen
is de soort bovendien verdwenen of nooit
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gevonden. De soort lijkt op een kleine, bleke Cliostomum griffithii en is KC+ oranje en
UV+ roze.
Ruurlo, Groenlose Weg bij Scheidijk, op jonge
Quercus in berm van parallelweg, coörd. 232.3452.4, 7-9-2006, hb. Brand 54357.

Micarea xanthonica Coppins & Tønsberg (2001) – Groengeel mosoogje –
7398
Deze Atlantische soort is pas kort geleden
beschreven en komt verspreid voor in
West-Europa en Noordwest-Amerika. De
soort lijkt op de groene Micarea viridileprosa, maar is gelig groen van tint en C+
oranje (in plaats van rood).
Eelde, W van begraafplaats, op steilkant van
sloot, hoge wal, exp. O, onder rij oude bomen,
rand parkeerplaats, coörd. 233.5-572.6, 15-92006, hb. Brand 54006.

Opegrapha sorediifera P. James (1962)
– Soredieus schriftmos – 7397
Langs de Noord-Atlantische kust van
Groot-Brittannië, Ierland en langs de Oostzeekust is Opegrapha sorediifera een vrij
algemene soort. In Nederland is door lichenologen lang naar deze soort gezocht, maar
tot dusverre is er slechts één vondst. Deze
soredieuze Opegrapha is bijzonder onopvallend. De vondst betreft een paar vierkante centimeter op de zijkant van een
stukje schors van een oude populier.
Vlieland, Bosrand N van Kooisplek (bij aftakking
ruiterpad van fietspad), op Populus aan ruiterpad langs bosrand, coörd. 132.1-590.0, 4-92005, hb. Brand 51065.

Physcia dimidiata (Arnold) Nyl. (1887)
– Rotsvingermos – 7396
In de zuidelijke Ardennen is deze soort al
regelmatig te vinden op schuin aflopende
mineralenrijke rotswanden van schist. De
soort heeft een voorkeur voor iets voedselrijke, niet te zure, maar ook niet kalkrijke steenoppervlakken. De soort komt in
Europa hoofdzakelijk voor in continentale
gebieden. Buiten Europa komt de soort
voor in berggebieden in de (sub)tropen en
westelijk Noord-Amerika.
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Gulpen, Wittem, kasteelpark, op zandsteen van
kasteel, exp. N, bij O rand van meest N muur,
coörd. 191.9-313.7, 12-9-2009, hb. Brand 57998.

Lichenicole fungi
Het tweede deel van het overzicht van
nieuwe soorten bestaat uit lichenicole fungi. Een toelichting per soort laten we achterwege. De meeste soorten zijn alleen met
specialistische literatuur op naam te brengen. Een goed vertrekpunt is de website
www.lichenicolous.net. Belangrijk om te
weten is dat vrijwel alle soorten gastheerspecifiek zijn. Bij alle vondsten is daarom
de naam van het korstmos vermeld waarop
de soort groeide. Wanneer een parasiet
van meer dan één gastheer bekend is, gaat
het vaak om verwante soorten.
Abrothallus parmotrematis Diederich
(2011) – 7402
Wassenaar, Ganzenhoek, op Salix in bosje tussen
dennenbos, op dode, omgevallen boom, coörd.
84.7-464, 8-10-2000, op Parmotrema perlatum,
hb. Brand 41024.

Acremonium lichenicola W. Gams
(1971) – 7403

Halfweg, ZW van Ruigoord, op opgespoten zand,
(ca. 20 jaar geleden), open grazige plek, kalkrijk
zand, coörd. 110.7-491.1, 16-12-1996, op Cladonia humilis, hb. Brand 35592.
Wassenaar, Raaphorst, op oude Quercus aan bosrand, coörd. 87.7-460.8, 2-10-1993, op Hypogymnia physodes, hb. Brand 30457.
Ameland, Hollumer bos, op Quercus in bos, tussen dennenbos, coörd. 170.5-606.4, 25-9-1993,
op Cladonia fimbriata, hb. Brand 30434.

Arthonia almquistii Vain. (1883) – 7367
Lelystad, Marina, op basalt van IJsselmeerdijk,
coörd. 160.3-507.1, 1-11-2009, op Porpidia soredizodes, hb. Aptroot.

Arthonia clemens (Tul.) Th. Fr. (1867) –
7405
Hardenberg, Sibculo, begraafplaats, op grote
begraafplaats, op zand, open, maar beschut gelegen, betonnen grafzerk, coörd. 240.2-500.1, 7-92000, op Lecanora dispersa, hb. Brand 42039.
Bolsward, Exmorra, NH kerk, op baksteen van
dorpskerk, coörd. 160.1-563.,1, 28-6-1992, op
Lecanora dispersa, hb. Brand 27517.
Noord Beveland, 2 km NO v. Wissekerke, Roompotdijk, Oostnol, op vilvoordse zandsteen, hoog
op dijk, coörd. 42.4-402.4, 20-8-1992, op Lecanora dispersa, hb. Brand 28904.
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Zuidhorn, Enumatil, kerk, op kerk van rode baksteen, coörd. 223.1-581.4, 5-6-1991, hb. Brand
25906.
Rottumerplaat, huis, op eternieten dak (9 jaar
oud), coörd. 229.1-617.1, 28-5-1977, op Lecanora dispersa, hb. Brand 3341.

Arthonia molendoi (Heufl. ex Frauenf.)
R. Sant. (1986) – 7406
o.a. Schiermonnikoog, jonge duinen bij paal 2.5,
op Sambucus, verspreide struiken in jonge duinen, coörd. 204.79-610.67, 11-9-2009, op Xanthoria parietina, hb. Brand 57707.
Ameland, Hollum, NH kerk, op baksteen van
vrijstaande kerk, Z-zijde, coörd. 171.8-605.5, 259-1993, op Caloplaca saxicola (tegularis), hb.
Brand 30438.
Overflakkee, Middelharnis, NH kerk, op grote
vrijstaande kerk van baksteen en eocene
kalksteen, exp. Z, coörd. 70.6-419.4, 13-7-1991,
op Caloplaca decipiens, hb. Brand 26420.

Cercidospora epipolytropa (Mudd)
Arnold (1874) – 7400
Obdam (NH), station, perron, W-deel, op
baksteen met ijzer, coörd. 122.4-521.3, 18-91992, op Lecanora polytropa, hb. Brand 29234.
Drenthe, Emmen, Noordbarge, hunebed D48, op
graniet, groot granietblok ('hunebed') op kleine
open plek in bos, coörd. 254.7-532.2, 15-101988, op Lecanora polytropa, hb. Brand 19744.

Cercidospora ulothii Körb. (1865) –
7401
Sliedrecht, Merwededijk W van spoorbrug, op
basalt dijk, exp. Z, steil, deels door gras
overgroeid, coörd. 110.3-426.2, 14-4-1995, op
Lecanora muralis, hb. Brand 32260.
Boven Hardinxveld, dijk van Merwede, 0.7 km O
van kerk, op basalt van dijk, exp. Z, open, ca. 45°,
coörd. 121.1-426.2, 14-4-1995, op Lecanora muralis, hb. Brand 32282.
0.7 km WZW van Lekkerkerk, Lekdijk, op basalt
van dijk, exp. ZO, boven met brandnetels, coörd.
105.9-433.9, 19-4-1995, op Lecanora muralis,
hb. Brand 32353.
0.5 km W van Ameide, Lekdijk, op basalt van
steile dijk, exp. N, beschut achter rietland, coörd.
125.2-441.4, 23-4-1995, op Lecanora muralis,
hb. Brand 32426.
0.8 km W van Ameide, 0.3 km O van Tienhoven,
Lekdijk, op basalt van steile dijk, exp. N, coörd.
125-441.6, 23-4-1995, op Lecanora muralis, hb.
Brand 32437.
1.3 km O van Langerak, Lekdijk, op basalt van
dijk, exp. N, coörd. 122.7-439.3, 23-4-1995, op
Lecanora muralis, hb. Brand 32462.
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Kinderdijk, dijk van Noord, op basalt van dijk,
exp. WZW, open, coörd. 102.7-432.6, 29-4-1995,
op Lecanora muralis, hb. Brand 32466.
2.2 km W van Jaarsveld, Lekbandijk, op basalt
van dijk, exp. Z, deels overgroeid met o.a. Urtica
en Rubus, coörd. 128.6-443.7, 23-4-1995, op Lecanora muralis, hb. Brand 32387.
Hilvarenbeek, NH kerk, op baksteen op muurtje
om kerkhof, coörd. 137.5-388.4, 4-7-1993, op
Lecanora muralis, hb. Brand 33223.
Rotterdam, Z van Kralingen, Nesserdijk, op
basalt van dijk van Nieuwe Maas, exp. WZW,
coörd. 95.5-435.3, 12-5-1993, op Lecanora muralis, hb. Brand 29566.

Chaenothecopsis vainioana (Nádv.)
Tibell (1979) – 7407
Apeldoorn, 't Loo, Oude Sprengen, op oude
Quercus aan bosrand, coörd. 193.45-472, 23-61982, op Calicium salicinum, hb. Brand 11147b.

Dacampia rufescentis (Vouaux) D.
Hawksw. (1986) – 7408
Terschelling, Boschplaat, derde duintjes bij grote
kaap, op steile N-helling van duin, coörd. 162.3604.9, 17-5-1983, op Peltigera canina, hb. Brand
15848; ibid., op Peltigera rufescens, hb. Brand
15848.

Didymellopsis pulposi (Zopf) Grube &
Hafellner (1990) – 7409
Noordwijk, duin N van Langevelder Slag, bij Z
eind van voorm. Limburg Stirumkanaal, op steile
N-helling in duin, coörd. 93.3-479, 10-1997, op
Collema tenax, hb. Brand 37101.
Maasvlakte, N-deel, W van Aziëweg, 0.4 km Z
van Maasmond, op droog zandig veld met
schaars gras, coörd. 62.5-444.3, 22-9-1995, op
Leptogium schraderi, hb. Brand 33594b &
33595.
Heemskerk, duin ca. 300 m van strand, Oceaan,
duinpan, coörd. 101.7-504.8, 19-6-1991, op Collema tenax, hb. Brand 25975.
Zandvoort, duinen bij paal 63, ca. 200 m van zee,
open duin, N-helling, Tortulo-Phleetum, coörd.
97.5-490.2, 4-11-1989, op Collema tenax, hb.
Brand 21094.
Noordwijk, Langevelder Slag, open duin, Tortulo-Phleetum, bij gesloopte bunker, coörd. 93.27479.2, 10-1979, op Collema tenax, hb. Brand
9206.

Epicladonia sandstedei (Zopf) D.
Hawksw. (1981) – 7410

Terschelling, West, jonge duintjes W van Groene
Strand, op jong, laag duin, coörd. 142.3-597.3,
23-8-1995, op Cladonia humilis, hb. Brand
33184.
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Terschelling, Hoornse bos, ZO deel, op steilkanten in Pinus-bos, coörd. 152.3-601.8, 22-8-1995,
op Cladonia grayi (cryptochlorophaea), hb.
Brand 33169.
Terschelling, NO van Griltjeplak, ter hoogte van
strandpaal 6.2, op jong duin, landzijde van
eerste vallei, coörd. 143.77-601.05, 19-10-1990,
op Cladonia sp., hb. Brand 23965.
Oostelijk Flevoland, Roggebotzand, 0.5 km NO
van Roggebotplas, op steil zandwalletje, rand
bospad, exp. N, coörd. 183.7-508.8, 3-6-1990, op
Cladonia humilis, hb. Brand 23340b.
Schiermonnikoog, duin W van Prins Bernhardweg, op steilkant in jong duin, coörd. 207.7611.9, 24-6-1990, op Cladonia sp., hb. Brand
23445.
Den Haag, Kijkduin Westduinpark, in droge
duinvallei, coörd. 76.1-454.9, 8-7-1989, op
Cladonia sp., hb. Brand 23467.
Ameland, Lange Duinen, buitenste duin ter
hoogte van paal 4.8, op laag duintje in met riet
begroeide vallei, coörd. 172.4-608.5, 19-101989, op Cladonia humilis, hb. Brand 21062.
Windgat, Stekelhoekduin, open duin, coörd.
64.1-431, 12-10-1985, op Cladonia pocillum, hb.
Brand 12545c.
Bloemendaal, Kennemerduinen, terrestrisch in
duin, 1900 m van strand, coörd. 100.5-493.4, 110-1983, op Cladonia sp., hb. Brand 23689.
Langs heidegreppel bij St. Anna bij Nijmegen,
coörd. 187-427, maart 1856, op Cladonia cervicornis, leg. Th. Abeleven, hb. Brand h2841.
Epicladonia stenospora (Harm.) D. Hawksw.
(1981) – 7411
Schiermonnikoog, tussen Kobbeduinen en Willemsduin, W van slenk paal 11, op jonge duintjes, coörd. 212.8-612.6, 9-9-2009, op Cladonia
pocillum, hb. Brand 57726.
Terschelling, Boschplaat, Tweede duintjes,
Derde Duintjes, N-deel, bij Grote Kaap, op Nhelling in vrij hoog duin, coörd. 162.3-604.9, 208-1995, op Cladonia grayi (novochlorophea), hb.
Brand 33126.
Zandvoort, ca. 2.2 km van zee, O van Wurmenveld, op open, vlak duinlandschap, coörd.
99.1-488.5, 12-11-1989, op Cladonia grayi (novochlorophea), hb. Brand 21179.
Zandvoort, duinen bij paal 63, ca. 350 m van zee,
op open NW helling, Tortulo-Phleetum, coörd.
97.7-490.3, 4-11-1989, op Cladonia pocillum, hb.
Brand 21107.
Havelte, voorm. vliegveld, 1 km N v. dorp, op hei
in open plekjes tussen opslag, lemig zand, coörd.
212.7-533.2, 8-9-1985, op Cladonia sp., hb.
Brand 12484.
Bloemendaal, Kennemerduinen, terrestrisch in
duin, 3500 m van strand, coörd. 101.7-491.65, 110-1983, op Cladonia sp., hb. Brand 23700.
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Bloemendaal, Kennemerduinen, terrestrisch in
duin, 3350 m van strand, coörd. 101.4-491.5, 110-1983, op Cladonia sp., hb. Brand 23699.
Schouwen, Verklikkerduinen, op 500 m van
strand, coörd. 38.3-415.85, 3-1983, op Cladonia
sp., hb. Brand 23734.
Bloemendaal, Kennemerduinen, Grote Vlak, op
duin, N-helling, c 2.6 km van zee, coörd. 101.1493.6, 1-10-1983, op Cladonia sp., hb. Brand
19198.
Bloemendaal, Kennemerduinen, terrestrisch in
duin, 2400 m van strand, coörd. 100.6-492, 110-1983, op Cladonia sp., hb. Brand 23696.
Den Helder, Grafelijksheidsduinen, O deel, op
geaccidenteerd open duin op kalkarm zand,
coörd. 110.75-551.24, 6-9-2010, op Cladonia
grayi (novochlorophea), hb. Brand 61281.

Lichenochora obscuroides (Linds.)
Triebel & Rambold (1992) – 7412
Wieringen, Amsteldiepdijk, Amstelmeerzijde bij
km 10.5, op kalksteen van beschoeiing, exp. Z,
coörd. 121.6-544.8, 27-7-2000, op Phaeophyscia
orbicularis, hb. Brand 41408.
Halsteren, op kalksteen van losse blokken op
dijk, coörd. 74-392.3, 3-9-2010, op Phaeophyscia
orbicularis, hb. Brand 61193.

Lichenostigma rugosum G. Thor (1985)
– 7392
Buren, stadsmuur, O-deel, coörd. 151.5-435.9,
16-9-2009, op Diploschistes scruposus, hb. Brand
58129.

Monodictys epilepraria Kukwa &
Diederich (2005)
Apeldoorn, paleispark Het Loo, O-eind van vijver
bij Oude Sprengen, op Acer in bos, coörd. 192.5472.2, 8-3-2002, op Lepraria incana, hb. Brand
44172.

Phaeosporobolus usneae D. Hawksw. &
Hafellner (1986) – 7414
Groningen-Aduard, Nieuwklap, op Ulmus aan
buiten gebruik zijnd stuk hoofdweg, coörd.
227.8-584.9, 5-6-1991, op Ramalina farinacea,
hb. Brand 25933b.

Pronectria tenacis (Vouaux) Lowen
(1990) – 7415
Lelystad, natuurpark, op rand van schelpenpad,
coörd. 164-500, 8-7-1989, op Collema limosum,
hb. Brand 20809.

Refractohilum peltigerae (Keissl.) D.
Hawksw. (1977) – 7416
Heel, Osen, NO van Anna's Beemd, op zandig,
braakliggend landje (opgevuld deel van
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grindgat), coörd. 191.4-354.2, 13-9-2009, op
Peltigera didactyla, hb. Brand 58017.
Best, Prinses Christinalaan, op zandig, braakliggend terrein, coörd. 154.1-391, 11-9-2009, op
Peltigera extenuata, hb. Brand 57964.
Sellingen, Ter Borg, Borgerveld, op kale grond,
voormalige akker (nu als natuurontwikkeling),
coörd. 271.4-551, 14-8-2009, op Peltigera didactyla, hb. Brand 57829.
Heeg, Gouden Boaljum, op open, jong grasveld
op zand bij pas aangelegd haventje, coörd.
170.2-553.4, 11-9-2005, op Peltigera didactyla,
hb. Brand 51119.
Appingedam, Spoorwegovergang Fivelweg, op
kale grond langs spoor, coörd. 253.5-594.3, 149-2005, op Peltigera didactyla, hb. Brand 51229.
Baarle-Nassau, bij voorm. spoorweg, bij hoeve
Beatrix, Z van dorp, op zandig, ruderaal terreintje langs voorm. spoor, coörd. 123.3-380.3, 22-82000, op Peltigera didactyla, hb. Brand 41869.
Haaren (NB), Heusdense Baan, leemkuilen, op
lemig zand van talud van leemplas, met o.a. Salix
repens, coörd. 140.6-401.9, 21-9-1999, op Peltigera didactyla, hb. Brand 39693.

Scutula dedicata Triebel, Wedin &
Rambold (1997) – 7419
Deventer, Colmschate, Nieuwe begraafplaats, op
zandige open grond, coörd. 212-473.4, 29-82005, op Peltigera didactyla, hb. Brand 51008.
Enschede, Parallelweg, op zandig braak liggend
terrein, met Tanacetum vulgare en Conyza canadensis, coörd. 253.3-473.8, 27-8-2005, op Peltigera extenuata, hb. Brand 50961

Sphaerellothecium propinquellum
(Nyl.) Cl. Roux & Triebel (1994) – 7420
Goudswaard, W van molen, op Oude Juglans, op
dijk in dorp (5 meest O bomen bekeken), coörd.
78.3-423.5, 17-10-1999, op Lecanora carpinea,
hb. Brand 39784.

Stigmidium clauzadei Cl. Roux & Nav.Ros. (1994) – 7421
Cadier en Keer, groeve Schiepersberg, voorste
deel, op loodrechte tufkrijtwand, exp. NW, beschut, coörd. 182.6-315.7, 12-5-1988, op Verrucaria viridula, hb. Brand 17762b.
Bemelerberg, O. deel, op tufkrijt van steile Zrots, kleine, geïsoleerde rotsopduiking in kalkgrasland, coörd. 181.9-317.9, 12-5-1988, op
Verrucaria viridula, hb. Brand 17805.

Tremella lichenicola Diederich (1986) –
7422
Ermelo, Leuvenum, N van De Zandmolen, op
Fraxinus aan beek, coörd. 181-477.2, 7-5-1978,
op Mycoblastus fucatus, hb. Brand 7461.
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Tremella pertusariae Diederich (1996)
– 7404
Apeldoorn, Oude Loo, op zeer oude eik,
vrijstaand in beschut gazon, coörd. 192.9-472,
16-4-2002, op Pertusaria hymenea, hb. Brand
44263.
Putten, Sprielderbosch, bij Solse Gat, aan Laak
(ZW zijde), 5 m NW van hekje van Solse Gat, op
Fagus in bos, aan pad, gevorkte stam, coörd.
173.9-474.3, 3-6-1997, op Pertusaria hymenea,
hb. Brand 35905.

Zwackhiomyces berengerianus
(Arnold) Grube & Triebel (1990) – 7418
Voorne, Rockanje, 1-2 Jachtpad, op duin, Tortulo-Phleetum, coörd. 63.7-435.8, 12-1971, op
Bacidia bagliettoana, hb. Brand 2381.
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Abstract
31 Lichens and lichenocolous fungi new to the
Netherlands
Seven lichens and 24 lichenicolous fungi are reported as new to The Netherlands. New lichens
are Chaenotheca phaeocephala, Collema coccophorum, Epigloea grummannii, Lecidea exigua,
Micarea xanthonica, Opegrapha sorediifera and
Physcia dimidiata, all of which are reported from
one locality each. New lichenicolous fungi are
Abrothallus parmotrematis, Acremonium lichenicola, Arthonia almquistii, Arthonia clemens, Arthonia molendoi, Cercidospora epipolytropa, Cercidospora ulothii, Chaenothecopsis vainioana, Dacampia rufescentis, Didymellopsis pulposi, Epicladonia sandstedei, Epicladonia stenospora, Lichenochora obscureides, Lichenostigma rugosum,
Monodictys epilepraria, Phaeosporobolus usneae,
Pronectria tenacis, Refractohilum peltigerae, Scutula dedicata, Sphaerellothecium propinquellum,
Stigmidium clauzadei, Tremella lichenicola, Tremella pertusariae and Zwackhiomyces berengerianus.

Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19deeeuws herbarium uit Maastricht
1. Franquinets botanische nalatenschap
Eddy Weeda
Dit artikel gaat over een bron van oude
mosvondsten die tot dusver niet effectief
ontsloten is. De gegevens hebben weliswaar tot tweemaal toe hun weg naar publicaties gevonden, maar zijn ook tweemaal
weer in vergetelheid geraakt. Begin 2012
besloten Rienk-Jan Bijlsma, Henk Siebel en
de auteur van dit verhaal de vergeten
vondsten alsnog in de bloedsomloop van
de Nederlandse bryofloristiek te brengen.
Nasporingen naar oude vondsten van
Hookeria lucens (Weeda 2011) zetten ons
op het spoor dat naar het Natuurhistorisch
Museum in Maastricht bleek te leiden.
Inmiddels heeft ons onderzoek ook al tot
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de eerste ‘terugvondst’ geleid: Ditrichum
pallidum bleek na 180 jaar nog steeds aanwezig in het Savelsbos.

Franquinet, Maastrichts apotheker
en natuuronderzoeker
Onze aandacht gold Jean Lambert Pierre
Franquinet (1788-1871/72), een Maastrichts natuuronderzoeker die actief was in
het tweede kwart van de 19de eeuw. In die
tijd kende Maastricht een bloeiend wetenschappelijk verenigingsleven met Frans als
voertaal. Later verkruimelde dit netwerk
langzamerhand, onder meer als gevolg van
oorlogsomstandigheden (Graatsma 2003,
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p. 17). De in 1815 ingestelde provincie
Limburg viel uiteen in een westelijk deel,
dat zich bij België aansloot, en een oostelijk
deel, waarvan begrenzing en staatkundige
positie nog jarenlang omstreden bleven. De
scheur tussen de uiteindelijke Belgische en
Nederlandse provincies die allebei Limburg gingen heten, kwam vlak langs Maastricht te lopen. Voor het werkveld van de
natuuronderzoekers speelden de nieuwe
landsgrenzen geen rol. Maastrichtse botanici bleven trouw aan eldorado’s aan gene
zijde van de grens, zoals het heidegebied
bij Lanaken, waar tal van planten groeiden
die elders in de omgeving ontbraken.
Biografische gegevens over J.L. Franquinet
moeten uit allerlei bronnen bijeen worden
gesprokkeld. Hij stamde uit een aanzienlijke familie in Verviers. Zijn vader François Lambert Franquinet vestigde zich in
1779 als arts in Maastricht. Ook Jean Lambert studeerde voor arts en werkte als officier van gezondheid in Antwerpen, maar
kreeg geen licentie om zich als arts in
Maastricht te vestigen (Waage 1933;
www.marres.nl/franquinet). In 1815 legde
hij in ’s-Hertogenbosch zijn apothekersexamen af (Cornips 1953). Gedurende
tientallen jaren was hij apotheker te Maastricht, in welke functie hij aanzien verwierf: op latere leeftijd bracht hij het tot lid
van de commissie voor medisch toezicht en
vice-president van het genootschap van
apothekers in Limburg (www.marres.nl/
franquinet). Het portret dat op de aangehaalde website voorkomt, toont een hoog
gedecoreerde militair, wat twijfel oproept
of dit portret werkelijk de apotheker-botanicus J.L. Franquinet voorstelt: het suggereert een militaire carrière waarvan verder
niets bekend is.
Behalve voor botanie interesseerde Franquinet zich ook voor atronomie (Waage
1933). Net als een aantal andere apothekers uit zijn woonplaats was hij lid van de
Maastrichtse Société des Amis des Sciences,
Lettres et Arts, die in 1829 niet minder dan
159 leden telde (Graatsma 2003, p. 36 e.v.).
Van zijn botaniserende collega’s onderscheidde hij zich door zijn diepgaande
interesse in ‘cryptogamen’ (een verzamelterm voor allerlei organismen die traditio-
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neel tot het Plantenrijk werden gerekend
maar niet tot de vaatplanten behoren).

Contacten met Waalse botanici
In of kort voor 1826 bracht Franquinet een
bezoek aan Verviers, waar hij Alexandre
Lejeune (1779-1858) ontmoette (Franquinet 1826). Lejeune, die net als hijzelf uit
een vooraanstaande familie uit Verviers
stamde, geldt als vader van de Belgische
botanie (Beaujean 2008). Hij is onder meer
bekend gebleven als bramenspecialist, als
beschrijver van de zinkflora en door eindeloos veel levermossen met ‘Lejeunea’ als
bestanddeel van hun naam. Hij had al aan
het begin van de 19de eeuw contact met
Maastrichtse floristen, van wie de muntmeester H.J. Nyst destijds de actiefste was.
Langs deze weg kwamen vondsten van
zeldzame planten, waaronder vroege ereprijs en gele wikke bij Gronsveld, in de
Flore des environs de Spa terecht (Lejeune
1811, p. 7, 24; 1813, p. 107; 1824, p. 5). Na
het vaststellen van de Belgisch-Nederlandse grens halverwege de 19de eeuw kwam
de eerste vermelding van deze soorten
voor Nederland met terugwerkende kracht
op naam van Lejeune te staan, wat zijn aanzien bij Nederlandse botanici vergrootte
(Van den Bosch 1849; 1860). Maar het feit
dat Belgen als Lejeune en de Henegouwse
staatsman-botanicus B.C. Dumortier de
‘ontdekking’ van Nederlandse planten op
hun naam kregen, wekte de wrevel van
C.M. van der Sande Lacoste, die erdoor
geprikkeld werd zijn speurwerk steeds
meer op Noord-Brabant en Limburg te
richten (Suringar 1888).
Om op Franquinet terug te komen: 16
brieven van hem aan Lejeune uit de jaren
1826, 1828-’33 en 1837-’38 worden samen
met een paar lijsten bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Luik (Hoyoux 1974).
In het prille begin van 1828 stuurde hij
Lejeune een collectie cryptogamen uit zijn
omgeving, met de aantekening dat paddenstoelen hierin ontbreken omdat ze niet
goed te conserveren zijn. Daarom voegde
hij een lijst toe waarin zowel werd opgenomen wat in zijn collectie voorkwam als wat
hij verder tijdens zijn onderzoekingen was
tegengekomen (Franquinet 1828). Deze
lijst, die in 1827 moet zijn opgemaakt, is te
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Figuur 1. Begin van Franquinets Note des Cryptogames trouvés aux environs de Maestrecht (1827).
Universiteitsbibliotheek, Luik. Foto: Joseph Beaujean.

identificeren met de ongedateerde Note des
Cryptogames trouvés aux environs de Maestrecht die eveneens deel uitmaakt van de
Luikse brievenverzameling (Figuur 1).
Spoedig maakten ook Richard Courtois
(1806-1835) te Verviers en Marie-Anne
Libert (1782-1865) te Malmédy deel uit
van Franquinets netwerk, waarin zijn
Maastrichtse collega Lambert Dumoulin
eveneens een rol speelde (Franquinet
1829). De vroegrijpe Courtois, die reeds als
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kind door Lejeune in de botanie werd ingewijd maar levenslang met armoede en
andere tegenslagen te kampen had, stierf
nog vóór zijn dertigste aan tuberculose,
juist toen voor hem een professoraat in
zicht leek te komen (Morren 1838). In een
brief waarin hij Lejeune met de vroegtijdige dood van zijn kompaan condoleert,
vertelt Franquinet (1837a) hoe hij Courtois
in zijn enthousiasme voor cryptogamen liet
delen; hij gedenkt hem door aan het slot
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van zijn brief een brandende kaars te tekenen.
Mademoiselle Libert, een vrouw die de
wetenschap en speciaal de mycologie boven de destijds gangbare verplichtingen
stelde, wordt door Franquinet (1833) la
premiere Cryptogamiste de Notre Royaume
genoemd. Terloops toont de Maastrichtenaar Franquinet daarmee dat voor hem anno 1833 de splitsing van België en Nederland nog niet bezegeld was. Zijn contact
met Libert in het destijds tot Pruisen
behorende Malmédy verliep blijkbaar via
Lejeune. Van deze is bekend dat hij eind
1829 een brief en een lijst van Franquinet
(door hem als ‘Frankinet’ gespeld) aan
Libert ter inzage stuurde en melding maakte van uitwisseling van doubletten (Lawalrée 1959). Van de vierdelige exsiccatenserie Plantae Cryptogamicae die Libert in
1830-’37 uitgaf, bezat Franquinet een
exemplaar. Hierin ontbreken nogal wat exsiccaten; in sommige gevallen lijkt hij wat
materiaal naar zijn eigen collecties te
hebben overgebracht.
Lejeune trachtte na Courtois’ dood hun
Compendium Florae Batavae af te sluiten
met een vierde deel over cryptogamen,
maar vond niet de energie om dit uit te geven. Het manuscript (Lejeune & Courtois ±
1835) bevindt zich eveneens in de Universiteitsbibliotheek te Luik (Beaujean 2008).
Zoals ze in het woord vooraf van hun eerste deel aangeven, vatten de auteurs hun
werkgebied ruim op: het omvatte België,
Nederland, de Eifel en de noordwaarts
aansluitende linker Rijnoever (Lejeune &
Courtois 1828). Vindplaatsen worden globaal aangegeven; vaak gaat het om woonplaatsen van onderzoekers van bepaalde
regio’s, bijvoorbeeld Malmédy en Maastricht. In de bronnenlijst aan het eind van
het cryptogamendeel wordt ‘Frankinet’
genoemd als onderzoeker van de Maastrichtse cryptogamenflora. Het ligt dan
ook voor de hand dat opgaven voor Maastricht in het manuscript van hem afkomstig
zijn. Dit betreft onder meer de bladmossen
Encalypta streptocarpa, Diphyscium foliosum, Ditrichum pallidum, Pseudocrossidium
revolutum, Cryphaea heteromalla en het
korstmos Stereocaulon paschale. Bij de levermossen ontbreken zulke opgaven (ook
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waar ze verwacht mochten worden, zoals
bij Targionia hypophylla). Bij de paddenstoel Craterellus cornucopiae – de hoorndes-overvloeds, een verwant van de cantharel – wordt Franquinet samen met zijn
collega Dumoulin expliciet genoemd: ‘In
sylvis Traj. ad Mosam (Frankinet, Dumoulin)’.
In het veldseizoen van 1832 verkeerde de
vestingstad Maastricht in staat van beleg;
de blokkade maakte excursies een tijdlang
onmogelijk (Franquinet 1832). Een paar
jaar later verzucht Franquinet dat zijn
minder goede gezondheid en het gemis van
een leerling-apotheker hem verhinderden
zoveel op excursie te gaan als hij wel zou
willen (Franquinet 1837a). Zijn reputatie
was echter gevestigd: Lejeune beval hem
aan bij de voorman van de Nederlandse
botanici, R.B. van den Bosch, toen deze op
zoek was naar een kenner van de flora van
Maastricht (Van den Bosch 1849). Ondanks
de toewijding waarmee hij Van den Bosch
van de gewenste gegevens voorzag, bleef
zijn oriëntatie zuidwaarts gericht. Hij trad
niet toe tot de Nederlandsche Botanische
Vereeniging (Van den Bosch 1850, p. XIII)
maar werd wel benoemd tot corresponderend lid van de Societé Royale de Botanique
de Belgique (www.marres.nl/franquinet).
Na zijn 60ste jaar lijkt hij weinig meer te
hebben gebotaniseerd. Mogelijk werd hij
opgeslokt door beroepsmatige activiteiten,
onder meer als ‘lid der commissie van
geneeskundig onderzoek en toevoorzicht’
(Cremers 1920). Zijn sterfjaar wordt verschillend opgegeven: 1871 (www.marres.
nl/franquinet) of 1872 (Cremers 1920).

Manuscripten
Botanische publicaties van Franquinets
hand zijn niet bekend. Wel bleven zijn herbarium, catalogi en andere manuscripten
bewaard, die blijk geven van de grondigheid waarmee hij het breedst mogelijke
scala aan planten en schimmels in en om
Maastricht inventariseerde. Bijna een halve
eeuw na Franquinets dood werd zijn botanische nalatenschap aan het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg geschonken
(Cremers 1920). Sindsdien behoort zij tot
de botanische trofeeën van het Natuurhistorisch Museum te Maastricht, al is zij niet
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Figuur 2. Een bladspiegel uit Franquinets Notice sur les Cryptogames des Environs de Maestricht
(1833). Natuurhistorisch Museum, Maastricht. Foto: André Aptroot.

zo oud als de website van het museum
aangeeft (‘1770’). Ook Franquinets exemplaar van Liberts Plantae Cryptogamicae
maakt deel uit van deze schenking.
Voor de Société des Amis des Sciences, Lettres et Arts gaf hij in november 1833 een
lezing getiteld Notice sur les Cryptogames
des Environs de Maestricht. Hierin bespreekt hij achtereenvolgens cyanobacteriën, diverse groepen wieren en zwammen,
korstmossen, levermossen en bladmossen.
Per groep geeft hij een soortenlijst en
noemt een aantal bij Maastricht zeldzame
soorten met hun vindplaats en standplaats.
In een 19de-eeuwse natuurwetenschappelijke lezing mag het nut niet onbesproken
blijven. Zo vernemen we dat levermossen
geen enkel nut hebben maar bladmossen
wel, zij het alleen de grotere soorten. Veenmossen zijn te gebruiken als kussenvulling,
slaapmossen als verpakkingsmateriaal. Het
grootst is de waarde van bladmossen
echter nadat ze vergaan zijn: veenmossen
als veenvormers, bodemmossen als kiem-
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bed. Laten we de economische betekenis
van onze favoriete organismen niet vergeten ... Van de lezing bestaan drie manuscripten, alle in Franquinets eigen handschrift (Figuur 2). Het gedeelte dat op
mossen betrekking heeft, werd bijna een
eeuw later weergegeven in een artikel van
Wachter (1932).
Over vaatplanten is van Franquinet een
met de hand geschreven Flore des environs
de Maestricht bewaard, die volgens De
Wever (1928) uit 1838 zou dateren. Hierin
worden 961 soorten genoemd (inclusief
vier kranswieren), waaronder ook tal van
gekweekte planten. Bij de wilde planten
wordt de standplaats vermeld en bij zeldzamere soorten ook de vindplaats. Hieruit
blijkt dat Franquinet behalve in Maastricht
veel botaniseerde op de Sint-Pietersberg,
bij Lanaken, Gronsveld, Berg, Valkenburg
(o.a. in het Ravensbos) en Meerssen. Incidenteel genoemde vindplaatsen tonen als
westgrens van zijn activiteiten een lijn van
Wonck via Bilzen, Zutendaal en As naar
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Maaseik, terwijl de oostgrens van Visé via
Gulpen naar Vliek bij Ulestraten loopt.
Samen een gebied van 400 à 500 km²!
Alsof dit nog niet genoeg is, voegt hij aan
het eind van zijn manuscript nog eens zes
extra soorten toe (waaronder kranssalomonszegel, zinkboerenkers en grote schubwortel) als de omgeving van Maastricht tot
aan Vaals wordt opgerekt.
Van de Flore des environs de Maestricht
bestaat nog een tweede manuscript, waarin het aantal soorten vaatplanten tot 1022
is uitgebreid. Bovendien worden nu ook
1600 cryptogamen genoemd, waaronder
enige honderden mossen, echter zonder
enige informatie over vind- of standplaats.
Zoals verderop zal worden uiteengezet, is
deze tweede versie in 1848 te dateren.
Opmerkelijk is de hier en daar archaïsch

aandoende nomenclatuur; zo vinden we
Racomitrium aciculare en Leucodon sciuroides allebei onder ... Dicranum! In dit opzicht maakt het manuscript een ‘ouderwetsere’ indruk dan andere onderdelen van F
ranquinets nalatenschap. Ook worden enkele mossen tweemaal vermeld. Vermoedelijk heeft hij de lijst althans voor een deel
uit zijn herinnering opgeschreven.
Naast deze Maastrichtse documenten vormen de brieven van Franquinet aan Lejeune in de Universiteitsbibliotheek te Luik
een onmisbare bron voor wie een goed
beeld van zijn activiteiten wil krijgen. Belangrijk voor het dateren en lokaliseren
van vondsten is de Note des Cryptogames
trouvés aux environs de Maestrecht, een
manuscript dat tot dusver aan de aandacht
is ontsnapt.

Figuur 3. Bladspiegel met enige topkapselmossen (onderaan Splachnum ampullaceum) uit het mossencahier van Franquinet te Maastricht (vel 56). Foto: André Aptroot.
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Het herbarium van Franquinet
Franquinets herbarium omvat een vijftal
cahiers met op papier vastgelijmde exsiccaten. Vier van deze cahiers zijn genummerd. De eerste twee cahiers bevatten bladeren en andere fragmenten van vaatplanten met parasitaire aantastingen; nadere
gegevens over de vondsten ontbreken hier.
Cahier 1 is gewijd aan roesten, meeldauwen en erineum-vormingen. Erinea zijn
viltige haarkussentjes op bladeren van

rasitaire schimmels. Het derde cahier is
gewijd aan mossen, het vierde aan korstmossen. Dan is er nog een ongenummerd
cahier met als titel Fuci (bruinwieren), dat
tevens goudwieren, roodwieren, groenwieren, cyanobacteriën en hydroïdpoliepen bevat. Als apotheker had Franquinet
speciale aandacht voor wieren wegens hun
medicinale eigenschappen. In dat verband
memoreert hij de ontdekking van jodium
als bestanddeel van bruinwieren (Franqui-

Figuur 4. Bladspiegel met Ditrichum pallidum en vier Racomitrium-soorten uit het mossencahier van
Franquinet te Maastricht (vel 61). Foto: André Aptroot.

houtgewassen, veroorzaakt door galmijten.
Ze werden in de 19de eeuw traditioneel tot
een schimmelgenus Erineum gerekend (o.a.
door Westendorp 1866), hoewel reeds Fée
(1834) hun dierlijke herkomst aannemelijk
maakte. Cahier 2 toont allerlei andere pa-
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net 1833). Bij een aantal zeewieren en
hydroïdpoliepen noemt hij vindplaatsen
(Nieuwpoort, Oostende, Scheveningen). In
hoeverre hij ze zelf heeft verzameld, is onzeker; wel vermeldt hij dat hij zijn materiaal heeft kunnen toetsen aan de Fucus-
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collectie van C.H. Persoon. Een hydroïdpoliep op vederkruid uit het Haarlemmermeer is afkomstig van de Haagse botanicus
T.D. Vrijdag Zijnen (1799-1863). Daarentegen is de ‘waterbloei’ veroorzakende cyanobacterie Aphanizomenon flos-aquae stellig door Franquinet zelf verzameld, want
deze komt uit een water buiten de SintPieterspoort in zijn woonplaats Maastricht.
Elk cahier bevat ongeveer 20 bladspiegels
met op de rechterpagina opgeplakte exemplaren van een aantal min of meer verwante soorten. De bijbehorende soortnamen
zijn op de linkerpagina’s geschreven (Figuur 3 en 4). Deze bijschriften tonen hetzelfde handschrift dat ook in Franquinets
manuscripten is te vinden. Evenals bij sommige wieren worden ook bij een aantal
mossen en korstmossen vind- en/of standplaatsgegevens vermeld. Deze zijn door
Franquinet kennelijk later bijgeschreven,
in lichtere inkt. Mogelijk zijn ze toegevoegd
ten behoeve van de Prodromus Florae
Batavae (zie volgende paragraaf), waarvoor nauwkeuriger vindplaatsopgaven verlangd werden dan voor het Compendium
van Lejeune & Courtois. Verder dragen de
linkerpagina’s van het mossencahier determinatiestroken van W.H. Wachter (ook
hierover meer in de volgende paragraaf).
Hier en daar zijn ook oudere stroken met
determinaties in een ander handschrift
bijgeplakt, die deels in het Latijn en deels
in het Frans zijn gesteld. Wachter (1932)
heeft het dan over ‘een mij onbekende
hand’. Dit handschrift is lastig te identificeren; mogelijk heeft meer dan één van de
Waalse botanici (Libert, Lejeune en/of
Courtois) commentaar geleverd.
Behalve in Maastricht bevinden zich ook
herbariumexemplaren van Franquinet in
Naturalis-NHN in Leiden. Merendeels gaat
het om duplicaten waarbij hijzelf de soortnaam en zijn eigen naam heeft geschreven.
In de meeste gevallen ontbreekt een nadere vermelding van de vindplaats en is er in
een ander, sterk hellend handschrift (waarschijnlijk van de mossenrevisor Fr. Dozy)
‘Maastricht’ bijgeschreven. Opmerkelijk
genoeg zijn vier door Franquinet verzamelde soorten wel opgenomen in de Leidse
collectie maar niet aanwezig in zijn eigen
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herbarium (Porella arboris-vitae, Pohlia
melanodon, Cryphaea heteromalla en Brachythecium populeum). De opmerkelijkste
van dit viertal is Porella arboris-vitae, die
later nooit in Nederland is gevonden, maar
wel vlak over de grens bij Visé en ook in de
Belgische Kempen in de omstreken van
Geel; tegenwoordig ligt haar noordgrens in
België verder zuidwaarts (Schumacker
1985).

Gebruik en revisie van
Franquinets collecties door
Nederlandse botanici
Omstreeks het midden van de 19de eeuw
begonnen West-Nederlandse floristen zich
voor de nieuwe Nederlandse provincie te
interesseren. De in 1845 opgerichte Nederlandsche Botanische Vereeniging (NBV)
stelde zich ten doel een wetenschappelijke
Flora van Nederland samen te stellen. Als
eerste bouwsteen werd een overzicht van
reeds bekende vondstgegevens samengesteld, de Prodromus Florae Batavae, waarin
het accent lag op gecontroleerd herbariummateriaal. De ziel van dit project was R.B.
van den Bosch, initiatiefnemer en eerste
voorzitter van de vereniging. In 1848
vertelt hij tot het inzicht te zijn gekomen
dat voor toereikende kennis van Limburg
‘het eenige middel – aanknoping van briefwisseling en plantenruiling met Limburgsche Kruidkundigen’ was (Van den Bosch
1849). Hij vroeg eerst advies aan de grijze
eminentie Lejeune, die in hetzelfde jaar tot
corresponderend lid van de NBV benoemd
was (Van den Bosch 1860), en wendde zich
op diens voorspraak tot Franquinet, die
zijn verzoek ‘allergunstigst’ opnam. Van
den Bosch ‘ontving van dezen zeer ervaren
Kruidkundige eene geschreven naamlijst
van ongeveer 2600 plantensoorten, waaronder nagenoeg 1020 Phanerogamen, allen
door hem in een’ omtrek van 2 tot 3 uren
rond Maastricht, gedurende 25 jaren waargenomen en verzameld’ (Van den Bosch
1849). Dat moet het tweede manuscript
van de Flore des environs de Maestricht zijn
geweest! Het relaas vervolgt: ‘Bij deze
naamlijst ontving ik eene verzameling,
meest Cryptogamen, die daarop vermeld
waren. De Heer Franquinet berigtte mij
echter tevens, dat zijne Naamlijst zoowel
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als de, door anderen gedane opgaven van
Maastrichtsche planten omzigtigheid vereischten, aangezien slechts een gedeelte
van den St. Pietersberg, de groeiplaats van
vele zeldzame planten, tot het Nederlandsche grondgebied behoort, en de heidestreken aan den linker Maasoever daarvan
geheel waren afgescheiden en tot Belgie
gerekend worden.’ Van den Bosch stuurde
daarop zijn aantekeningen aan Franquinet
met het verzoek aan te geven welke
soorten alleen op Belgisch grondgebied
voorkwamen. Dit verzoek betrof in eerste
instantie de vaatplanten, waaraan het
eerste deel van de Prodromus was gewijd
(Van den Bosch 1850). Of een dergelijke
schifting ook bij andere groepen heeft
plaatsgevonden, is niet duidelijk.
Wel is het zeker dat voor de Prodromus
honderden cryptogamencollecties uit Franquinets herbarium zijn bekeken. Op zijn
naam worden 135 mossen, 81 korstmossen, twee roodwieren, een kranswier, een
micro-groenwier, twee cyanobacteriën en
zo’n 300 fungi vermeld (Dozy & Molkenboer 1851; Van den Bosch 1853; Dozy
1858; Westendorp 1866). De bewerker van
het laatste deel van de fungi, de Vlaamse
mycoloog G.D. Westendorp, vermeldt dat
hij ook Franquinets manuscript-aantekeningen heeft gebruikt; bij een aantal
soorten noteert hij ‘n.v.’ (= niet gezien).
Voor het overige mogen we ervan uitgaan
dat alle vermeldingen in de Prodromus
betrekking hebben op collecties die de
revisoren zelf onder ogen hebben gehad;
dit blijkt uit het feit dat ze niet tussen haakjes zijn gezet. Bij de meeste wordt aangegeven ‘Bovendien: (...) Franq. in herb. pr.’,
wat inhoudt dat het materiaal zich in zijn
privé-herbarium bevond. Als alleen Franq.
staat vermeld en niet wordt voorafgegaan
door ‘Bovendien’, wil dit zeggen dat zich
materiaal bevond in het NBV-herbarium
(tegenwoordig onderdeel van de collectie
van Naturalis-NHN te Leiden). Zo’n twintig
korstmossen, twee mossen, een groenwier
en twee cyanobacteriën werden door R.B.
van den Bosch in zijn eigen herbarium
opgenomen (‘Franq. in herb. v. d. B.’).
Ten minste tien mossoorten zijn door
Franquinet voor het huidige Nederlandse
grondgebied ontdekt, te weten Leiocolea
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bantriensis, Jungermannia hyalina, Diphyscium foliosum, Ditrichum pallidum, Dicranella rufescens, Tortula lanceola, Pseudocrossidium revolutum, Racomitrium heterostichum, Palustriella commutata en Hookeria lucens. Het precieze aantal is onzeker,
omdat ook veel collecties van andere
vroeg-19de-eeuwse verzamelaars niet van
een datum zijn voorzien en omdat de
tegenwoordige nationaliteit van veel oude
vondsten op de Sint-Pietersberg niet vast
te stellen is.
Van den Bosch hield in 1861, kort voor zijn
dood, samen met Van der Sande Lacoste en
Suringar de eerste verenigingsexcursie in
Zuid- en Midden-Limburg (Suringar 1870).
Hierbij werden geen lokale floristen betrokken: blijkbaar was het prille contact alweer doodgebloed. Van der Sande Lacoste
had trouwens een passie voor het ontdekken van nieuwe soorten voor de Nederlandse flora, waarbij hij – zoals gezegd –
speciale interesse voor Limburg aan de dag
legde (Suringar 1888).
Het mossen- en het korstmossendeel van
de tweede editie van de Prodromus Florae
Batavae (Abeleven 1893; 1898) zijn uitsluitend gebaseerd op het NBV-herbarium
(waarin Van den Bosch’ herbarium inmiddels was opgenomen). Deze delen noemen
van Franquinet dus ook alleen vondsten
waarvan materiaal in het verenigingsherbarium ligt. Driekwart van zijn vondstgegevens uit de eerste editie van de Prodromus
werden daardoor weer aan het oog onttrokken. Meer dan eens kregen anderen,
vooral Van der Sande Lacoste, zo de primeur voor Limburgse mossen die al door
Franquinet waren ontdekt (Wachter
1932).
In 1931 werd Franquinets mossencahier
gerevideerd door W.H. Wachter, die door
het artikel van Cremers (1920) nieuwsgierig was geworden. Vooral het grote
aantal kapseldragende mossen in de collectie brengt Wachter tot de uitroep: ‘Wat
moet Franquinet een uitstekend zoeker geweest zijn!’ Hij concludeert daaruit ook dat
Franquinet er het hele jaar door op uittrok.
Zijn uitvoerige bespreking (Wachter 1932)
vormde het uitgangspunt voor ons onderzoek. Hij wijst er ook op dat Dozy & Molkenboer (1851) soms abusievelijk een
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vindplaatsopgave van één soort naar andere soorten op dezelfde bladspiegel hebben
gekopieerd.
Bij de revisie van bladmossen door Touw &
Rubers (1989) werd het mossenherbarium
van Franquinet niet betrokken. Wel liggen
bij Pleuridium subulatum en een vijftal
Pottiaceae determinatiestroken van Dries
Touw, die in vijf van de zes gevallen Wachters identificatie bevestigen. De door Touw
& Rubers geciteerde vondsten van Franquinet hebben uitsluitend betrekking op
soorten waarvan materiaal in de Leidse
collectie ligt.
Het bezoek van Rienk-Jan Bijlsma, Henk

Siebel en de schrijver van dit artikel aan
Maastricht in februari 2012 had allereerst
ten doel een aantal van Wachters determinaties te controleren en zo nodig te
herzien. Uiteraard spitste de aandacht zich
toe op groepen waarin de soortomgrenzing
gewijzigd is of waarin vaak onjuiste identificaties plaatsvinden. Zeventien collecties
kregen een andere determinatie in vergelijking met Wachters revisie. Dit getal is
met een korrel zout te nemen, omdat het in
sommige gevallen alleen om een ‘nadere
determinatie’ gaat. Een voorbeeld van de
laatste categorie betreft het veenmos dat
door Wachter wordt vermeld als Sphag-

Tabel 1. Aantallen taxa (naamscombinaties) in bronnen en revisies die betrekking hebben op
Franquinets moscollecties.
N = aantal; N-loc = aantal waarbij een vindplaats wordt genoemd. Taxa waarvoor de Prodromus alleen
‘Maastricht’ als vindplaats vermeldt, zijn niet in de kolommen N-loc meegeteld. Wel meegerekend zijn
opgaven voor de heide en voor de vestingwerken, die op Lanaken resp. Maastricht als vindplaats wijzen.
1
Bij veel, vooral algemenere mossen wordt in Prodromus ed. 2 geen vinder vermeld; wijst de locatie op
de
Franquinet en is 19 -eeuws materiaal in het NBV-herbarium te Leiden aanwezig, dan zijn dergelijke
opgaven hier meegeteld.
2
Dit betreft soorten die Wachter anders determineerde dan de auteurs van de Prodromus (1851), plus
enige soorten die niet in de Prodromus-revisie waren meegenomen.
3
Niet meegeteld zijn recent onderscheiden soorten waartoe het leeuwendeel van het Nederlandse
materiaal van een ‘oude’ soort behoort, zoals Hedwigia stellata en Schistidium crassipilum.
4
Deze aantallen hebben alleen betrekking op mossen die niet reeds onder een eigen nummer in het
herbarium aanwezig zijn.
lever- & hauwmossen

bladmossen

N

N-loc

N

Note des Cryptogames (1827)

21

1

128

50

Lezing Franquinet (1833)

38

14

165

17

Flore des environs de Maestricht (1848)

44

-

232

-

Herbarium Franquinet (Maastricht)

29

15

132

47

Prodromus Florae Batavae ed. 1 (1851)

20

13

115

42

id., vermeld voor herbarium NBV of Van den Bosch

6

2

20

7

Prodromus Florae Batavae ed. 2 (1893)

9

1

29

9

BLWG-database

8

-

33

5

revisie Wachter (1931)

27

14

114

34

revisie Bijlsma & Siebel (2012)

26

14

114

33

det. in 1851 herzien (Prodromus ed. 1)

3

7

det. in 1931 herzien

1

6

5

12

2

det. in 2012 herzien t.o.v. 1931

3

bijvangst 2012 (alleen ‘extra’ soorten)
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4

1

3

1

7

N-loc

8
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num ,,acutifolium Ehrh.” sensu ampl. en dat
nu werd geïdentificeerd als Sphagnum subnitens, die inderdaad tot de sectie Acutifolia
behoort.
Verder ging de aandacht uit naar bijmengsels van andere soorten in de opgeplakte
moskussens. Wachter merkt al op dat ‘het
veelvuldig voorkomt, dat zelfs zulke kleine
fragmenten, als in herb. Franq. voorkomen,
twee of meer soorten bevatten’, en geeft
drie voorbeelden. Uit 18 collecties werd
bijvangst gepeurd, in één geval zelfs zes extra soorten. Waar nodig werden monstertjes meegenomen voor nader onderzoek.

Aantallen opgaven, dekking door
collecties en datering
Franquinets lijsten tonen een gestage stijging van het aantal mossen dat hij in zijn
omgeving aantrof. De Note des Cryptogames (1827) vermeldt 149 naamscombinaties, de lezing uit 1833 noemt er 200
(plus 3 in later bijgeschreven addenda) en
de Flore des environs de Maestricht (1848)
284. Deze getallen moeten enigszins naar
beneden worden bijgesteld, omdat alle lijsten enige soortnamen bevatten die onderling nomenclatorisch (dus voor 100 %) synoniem zijn. Daarnaast worden taxa vermeld die tegenwoordig als conspecifiek
(vormen van één soort) worden beschouwd.
Doorslaggevend voor de waarde van oude
mosgegevens is de vraag of ze door herbariummateriaal worden gedocumenteerd.
Van 161 door Franquinet vermelde taxa
liggen exemplaren in zijn herbarium (Tabel
1). Zij zijn gedurende 25 jaar verzameld,
dat wil zeggen tussen ca. 1823 en 1848
(Van den Bosch 1849). Na revisie hielden
Dozy & Molkenboer (1851) 135 taxa over,
Wachter (1932) 141 en wij 140. Enige op
Belgisch grondgebied verzamelde mossen
werden door Dozy en Molkenboer niet in
de Prodromus opgenomen, zoals Targionia
hypophylla en Sphaerocarpos spec. van
Maaseik en Plagiopus oederianus, Racomitrium lanuginosum en de veenmossen van
Lanaken. Consequent waren ze hierin niet,
want Lophozia bicrenata, Racomitrium aciculare en R. canescens van Lanaken worden
wel vermeld.
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De Note des Cryptogames en de lezing van
1833 maken een nadere datering van de
moscollecties mogelijk. Soorten die in de
Note worden vermeld, zijn ca. 1825 te
dateren. Mossen die voor het eerst opduiken in de lezing, zullen ca. 1830 zijn verzameld. Ruim een dozijn soorten worden
voor het eerst vermeld in de Flore des
environs de Maestricht (1848). Er is geen
reden om aan te nemen dat deze pas in
tweede instantie herkend zijn, want het
gaat merendeels om gemakkelijk herkenbare soorten zoals Trichocolea tomentella,
Tetraphis pellucida, Aulacomnium androgynum, Hedwigia stellata, Palustriella commutata en Pylaisia polyantha. Als datering
past hier ca. 1840. Bij zulke ‘laatkomers’
geeft de plaats en/of de nummering in het
cahier vaak al een aanwijzing dat het exsiccaat als laatste op een vel is geplakt, bijvoorbeeld bij Reboulia hemisphaerica (Figuur 5, bij het cijfer 4) en Isothecium myosuroides. Voor twee soorten is een nadere
datering mogelijk dank zij hun vermelding
in een brief aan Lejeune (Franquinet
1837b). Hierin vertelt Franquinet dat hij de
zeldzame Racomitrichum heterostichum
pas in 1837 ontdekte en aanvankelijk voor
een Grimmia aanzag. In datzelfde jaar herkende hij Hookeria lucens, die hij hield voor
een onbekend bebladerd levermos waarvan de bladeren een fraai celnet tonen, totdat hij haar fructificerend vond (le Jungermannia inconnu cum foliis eleganter reticulatis n’est que l’Hypnum lucens que j’ai
méconnu à cause qu’il ne se trouvait pas en
fructification).
De betekenis van de Flore des environs de
Maestricht is dat zij toont dat vrijwel de
hele mossencollectie in de omstreken van
Maastricht bijeengebracht is. Franquinet
noemt hierin alle soorten die in het herbarium liggen, op twee na. De ene is Philonotis halleriana, waarbij de toevoeging ‘exotica’ in het herbarium duidelijk maakt dat
het om een uitheemse soort gaat. De
andere is Lunularia cruciata, een soort die
wel in de Note des Cryptogames uit 1827 en
de lezing uit 1833 wordt genoemd. Wachter wijst erop dat Franquinets Lunulariacollectie (Figuur 5, bovenste rij, middelste
exemplaar) door de ‘onbekende hand’ is
gedegradeerd tot een vorm van Marchantia
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Figuur 5. Eerste bladspiegel uit het mossencahier van Franquinet te Maastricht, met thalleuze levermossen en een hauwmos (vel 51). Foto: Henk Siebel.

polymorpha ‘cum scyphis’ (= met bekers).
Zowel Lejeune & Courtois (± 1835) als
Dozy & Molkenboer (1851) geven aan dat
Lunularia volgens oudere auteurs inheems
zou zijn, maar dat zijzelf geen collecties uit
hun gebied hebben gezien. Uiteindelijk is
het met Franquinets Lunularia-vondst toch
nog goed gekomen: in de tweede helft van
de 19de eeuw kwam een ruime collectie in
het NBV-herbarium terecht, die wel als
Lunularia werd erkend (Abeleven 1893).
Ook andere soorten die niet in de eerste
maar wel in de tweede editie van de Prodromus worden vermeld, hebben blijkbaar
na 1850 alsnog hun weg naar het NBVherbarium gevonden, zoals Plagiopus oederianus, Rhizomnium punctatum, Leiocolea
bantriensis, de epifyten Radula complanata,
Anomodon viticulosus, Thamnobryum alopecurum, Pylaisia polyantha en de eerder
genoemde Cryphaea heteromalla en Brachythecium populeum. Door wiens bemid-

Buxbaumiella 97 (2013)

deling zij de NBV-collectie hebben bereikt,
is onbekend.
Via het kaartsysteem van Touw & Rubers
en het vondstenbestand van de levermosrevisie zijn enige tientallen collecties uit
het NBV-herbarium opgenomen in de
BLWG-database, waarbij allerlei willekeurige vondstjaren tussen 1800 en 1900 zijn
toegevoegd, vooral 1850, 1860 en 1870. In
die jaren had Franquinet zijn bryologische
activiteiten al geheel of grotendeels beëindigd. De Voorlopige Verspreidingsatlas
(Van Tooren & Sparrius 2007) gaat zelfs
zover Franquinet postume vondsten toe te
dichten (Hookeria lucens in 1906, Grimmia
crinita rond 1925).
Bij 62 collecties wordt een concrete vindplaats genoemd. De lezing van 1833 geeft 7
aanvullingen voor taxa waarvan herbariummateriaal bewaard is, de Note des
Cryptogames uit 1827 niet minder dan 38.
Hierbij zijn inbegrepen standplaatsopgaven die een aanwijzing geven omtrent de
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vindplaats. Zo wijzen fortifications en
murailles in de richting van de vestingstad
Maastricht, terwijl la Bruyère betrekking
heeft op het destijds uitgestrekte heidegebied ten noorden van Lanaken. In totaal is
van ruim 100 collecties een vindplaats te
achterhalen.
Van de overige collecties is niet meer
bekend dan dat ze binnen een straal van 10
à 15 km (‘2 tot 3 uren’) rondom Maastricht
buitgemaakt zijn, aan beide kanten van de
Maas. Bij een aantal van deze collecties
staat weliswaar geen vindplaats maar wel
een standplaats aangegeven, onder meer
bij een aantal epifyten. Zo groeide de lichtminnende Leucodon sciuroides op fruitbomen (appelbomen volgens de Note) en
Frullania dilatata en Radula complanata op
kwijnende bomen in de schaduw (Arbres
languissants et ombragés). Ook Hypnum
andoi wordt als bewoner van kwijnende
bomen aangemerkt. Bij een exemplaar van
Porella platyphylla, dat als bijmengsel Anomodon viticulosus bleek te bevatten, vinden
we als standplaats vochtige boomstammen
(Arbres humides). Hetzelfde geldt voor een
collectie van Frullania dilatata die tot dusver voor F. tamarisci was aangezien. De
meeste epifyten zullen niet ver van Maastricht zijn gevonden, omdat destijds in en
om de stad meer bomen kans kregen een
stam van formaat te vormen dan op het
platteland.
Verbazing wekken vondsten van Physcomitrella patens en Pleuridium subulatum in
bossen (Par terre dans les Bois). Zij maken
zij duidelijk dat het bosmilieu destijds veel
meer licht kende dan nu, wat stellig aan
hakhoutcultuur (beheer als middenbos) is
toe te schrijven. Van de grote thalleuze
levermossen groeide Lunularia cruciata op
de grond in tuinen, Marchantia polymorpha
op vochtige plekken en Reboulia hemisphaerica op beschaduwde plaatsen. De
laatste, die in 1833 nog niet werd vermeld,
is later in het lössgebied bij Beek en
Schinnen gevonden. Meer dan een eeuw
stond zij als verdwenen te boek, tot zij in
1995 in Maastricht werd ontdekt (Nieuwkoop 1996). Franquinets collectie toont dat
zij zich al eens eerder in of bij de stad
probeerde te vestigen, al blijft onbekend
waar dat geweest is. Als bijvangst in de

34

Reboulia-collectie werd Weissia longifolia
geïdentificeerd.
Soms liggen in Franquinets herbarium
twee of meer collecties onder dezelfde
naam. Hierbij kan het gaan om verschillende ontwikkelingsstadia (Bartramia
pomiformis met jonge en met oudere kapsels) of om mannelijke en vrouwelijke
exemplaren (Philonotis fontana). Ook vinden we een paar collecties die als standplaatsvormen van één soort werden opgevat maar tegenwoordig tot verschillende
soorten worden gerekend. Zo ligt Dicranum adianthoidis ad terram (de terrestrische Fissidens adianthoides) naast Dicranum adianthoidis ad saxa (de epilithische F.
dubius var. dubius) en Tortula ruralis ad
saxa (de epilithische Syntrichia ruralis var.
calcicola) naast Tortula ruralis ad arbores
(de epifytische Syntrichia laevipila). Merkwaardiger is het geval van Racomitrium
heterostichum en Palustriella commutata.
Beide komen op twee verschillende herbariumvellen voor, eenmaal met en eenmaal
zonder nauwkeurige vindplaatsopgave.
Wat de reden van hun dubbele aanwezigheid in Franquinets herbarium mag zijn, is
niet duidelijk.
In het tweede deel van dit artikel zullen de
opgaven met een concrete vindplaatsomschrijving de revue passeren, gesorteerd
per locatie.
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Abstract
The bryophyte herbarium of J.L. Franquinet, an
early 19th century collection from Maastricht. 1.
Franquinet’s botanical legacy
Jean Lambert Pierre Franquinet (1788-1871/
72) was a chemist and botanist in Maastricht
with a special passion for cryptogamic plants
and fungi. In botanical respect his most active
period was the second quarter of the 19th
century. At that time the present boundaries
between The Netherlands and Belgium had little
relevance for naturalists. Up to 1830 both
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countries were united, in the thirties a process
of disruption took place, and in the forties new
boundaries were agreed on. The Maastricht
region was divided into a Belgian part W of the
Meuse with the exception of the town itself, and
a Dutch part comprising the town and the area E
of the Meuse. However, Franquinet and his
colleagues, Dutch citizens by now, continued to
cherish their excursion fields at the Belgian side
of the border. Moreover the Franquinet family
had its roots in the Belgian town of Verviers, and
the Verviers botanists A.L.S. Lejeune and R.
Courtois were among his most important correspondents, together with the mycologist and
cryptogamist Miss M.A. Libert from Malmédy.
In Maastricht Franquinet was an active member
of a scientific society. In 1833 he gave a lecture
on cryptogamic plants and fungi, which has been
preserved in three manuscript copies in the
Museum of Natural History at Maastricht. A
number of letters and lists which he sent to
Lejeune in 1826-1838, are in the University
Library at Liege. These manuscript give important clues with regard to the sites and dates of
Franquinet’s moss records. His herbarium,
which is also at Maastricht, comprises collections of several ‘algae’ groups (including cyanobacteria and polyps), mosses, lichens and
parasitic fungi on leaves of vascular plants.
In 1848 R.B. van den Bosch, president of the
newly founded Dutch Botanical Society, contacted Franquinet in search of data from the Maastricht region for the Prodromus Florae Batavae.
Many mosses and lichens and some algae from
Franquinet’s collections were included in this
‘forerunner’ of a Dutch Flora. About 80 years later the mosses have been revised by Wachter
(1932), who was notably astonished by the vast
number of fruiting specimens. After another 80
years an update of this revision was considered
desirable in 2012. About one quarter of Franquinet’s moss collections are represented by duplicates in the Leyden collection as well; in late 20th
century revisions only these duplicates had been
taken into account. The object of the new
investigation after Franquinet’s activities and
heritage was to get sound record data to be
included in the Dutch moss database. Among
these are at least ten oldest records of moss
species from the Netherlands. For a number of
mosses it is unclear whether they have been collected on present Dutch or Belgian territory, e.g.
for several specimens from Mont St. Pierre S. of
Maastricht. Also a considerable number of mosses have been collected in the heathland area
near the Belgian village of Lanaken W. of Maastricht.
In the second part of this paper a survey of collection sites and moss finds will be given.
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BLWG Zomerkamp 2012 Cornwall
Klaas van Dort & Margriet Bekking
Inleiding
Voor het BLWG-zomerkamp van 2012
hadden Dirk-Jan Dekker en Kirsten het
Kenneggy Cove Holiday Park bij Penzance
als uitvalsbasis gekozen. Het prachtig gelegen en ruim bemeten kampeerterrein lag
op loopafstand van de zuidkust van Cornwall en was niet overdreven luxe, maar wel
voorzien van alle essentiële gemakken
zoals stacaravans, warme douche, koelkast
en rust. Het klimaat van Cornwall is oceanisch. Dat betekent een dikke kans op
regen en mist, relatief koude zomers en
zachte winters. Na een wat regenachtig
begin klaarde het weer geweldig op. Het
werd zelfs ‘hot’ wist Linda, de eigenaresse
van het Kenneggy Cove Holiday Park, ons
op dag vier verrukt te melden.
Aan het kamp namen de volgende personen deel: Margriet Bekking, Dirk-Jan Dekker (voorbereiding en excursieregelaar) en
Kirsten (voorbereiding), Klaas van Dort,
Heinjo During en Diny, Peter Hovenkamp
en Gerda, Hans Inberg, Wim Loode en Iris,
Arno van der Pluijm en Mieke, Marjan, Paul
en Erik-Jan, Bart van Tooren (kampvoorzitter) en Sylvia.
Tijdens de excursies werden in totaal 170
bladmossen en 69 levermossen waargenomen, een goed resultaat vergeleken met
het veel drukker bezochte zomerkamp van
Devon in 1996 (200 resp. 50; Van Dort &
Siebel 1997).

Excursies
Dag 1 – maandag 16 juli - GODOLPHIN en
omgeving
Tegen een decor van grauwe wolkenluchten vertrok de groep op de eerste excursiedag met bestemming Godolphin, een gehucht ten noorden van het stadje Helston.
Na een korte slingerde rit, via smalle holle
wegen zo goed mogelijk links houdend,
parkeerden we bij een buiten werking
gestelde tinmijn. De exploitatie van metaalhoudende ertsen en kaoliniet bracht Cornwall meer rijkdom dan alle zeevarende
smokkelaars bij elkaar. Omstreeks 1800
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sloten de tinmijnen. Mijngebouwen en
schoorstenen in aftakeling vormen nu een
typisch Cornish landschapselement. De
interesse van bryologen en lichenologen
geldt vooral de ertsbergen, die op veel
plaatsen in Cornwall te vinden zijn. Hoewel
zich onder de korstmossen een aantal
specifieke soorten bevindt (Gilbert 2000)
meten de Britten de bryologische exclusiviteit van hun mijnafval vooral af aan
levermossen (Paton 1968 en 1999, Holyoak 2010; http://www.cisfbr.org.uk): ‘Disused mining land with the copper laden
spoil tips, along with the derelict mine
buildings, support populations of rare
bryophytes (mosses and liverworts):
Cephaloziella integerrima, Cephaloziella
massalongi and Cephaloziella nicholsonii, as
well as the nationally rare Scopelophila
cataractae’. Ook Marsupella profunda hoort
thuis in het rijtje mossen dat bestand is
tegen zware metalen. Marsupella profunda
staat als prioritair op de Europese habitatrichtlijn. Het grootste deel van de
wereldpopulatie bevindt zich in Cornwall.
Dat geldt in nog sterkere mate voor Ditrichum cornubicum dat de naam ‘Cornish
path moss’ draagt (Porley & Hodgetts
2005). Niet veel Nederlandse bryologen
zijn bekend met genoemde rariteiten van
het metaalrijke biotoop, al komt Scopelophila cataractae ook in ons land voor, met
name rond de zinkfabriek van Budel. Wij
struinden rond over de afvalbergen en
bogen ons over de deken van levermossen
die de natte gruisbodem plaatselijk aan het
oog onttrok. Gymnocolea inflata en Scapania compacta konden al snel worden
genoteerd. Opvallend talrijk was een
Cephaloziella die we in het veld voor massalongi hielden. Onder de microscoop
bleek het te gaan om een combinatie van
Cephaloziella integerrima en C. nicholsonii,
we hadden onze eerste typische mijnafvalsoorten te pakken. Ze worden buiten Cornwall slechts op een enkele plek gevonden.
Na de lunch in de tuin van Godolphin
House, het ruim bemeten landhuis van de
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Foto 1.Kynance Cove; op zoek naar kustrotsmossen.

mijneigenaars, besloten we de beklimming
van Godolphin Hill te wagen. Het modderpad voerde omhoog door velden met
adelaarsvaren. Aan mossen was er weinig
te beleven. Met Campylopus introflexus, C.
pyriformis, C. flexuosus en Dicranella heteromalla was de koek al op. We hoopten
vergeefs op Campylopus brevipilus, die
volgens de (klaarblijkelijk gedateerde)
flora van Paton in Cornwall niet zeldzaam
zou moeten zijn. De digitale flora van
Holyoak uit 2010 laat echter geen stip zien
rond Godolphin. Net als in Nederland is
Campylopus brevipilus op zijn retour. We
verlegden onze aandacht daarom naar de
granietrotsen op de top, in het bijzonder
die waarin sommigen een oude steencirkel
meenden te kunnen herkennen. Historisch
bijzonder waardevol, maar bryologisch
niet om over naar huis te schrijven. Nergens was Andreaea of Racomitrium te
bekennen. We stelden ons tevreden met
miezerige plukjes Grimmia trichophylla en
wat Hypnum cupressiforme. Het uitzicht
vanaf de sfeervolle maar mistige top hield
ook niet over. Daarom hielden we het
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betrekkelijk snel voor gezien en keerden
terug naar Kenneggy Cove.
Dag 2 – dinsdag 17 juli - LIZARD (Kynance
Cove)
De Lizard, een landtong in het Kanaal, staat
te boek als toplocatie in Engeland, zowel
op het gebied van (korst)mossen als van
vaatplanten. Geologisch zeer bijzonder en
landschappelijk van uitzonderlijke schoonheid is de kust bij Kynance Cove. De bezoekers, en dat zijn er vele op zonnige dagen,
vinden hier een fraai strand met grillige
rotsen. Golven spetteren tegen kliffen met
Noordse pijlstormvogels, én er is een café
met uitzicht op zee waar heerlijke scones
te krijgen zijn, kortom: natuur en smullen
langs de rand van de oceaan.
Vanaf de ruim bemeten parkeerplaats trokken we zeewaarts door velden met Cornish
heath (Erica vagans). Dit mediterrane
dwergstruikje heeft op het serpentijngesteente van The Lizard haar enige groeiplaats in Engeland. Erica vagans bloeide
nog net niet, bell heather (Erica cinerea)
wél. Al na een paar honderd meter gingen
de eerste plakkaatjes roestmossen van
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hand tot hand. In het veld is het nog best
lastig om de vijf soorten die in principe op
zeekustrotsen kunnen groeien uit elkaar te
houden. Allereerst is het nuttig om de top
van de bovenste bladlobben te bekijken.
Alleen Frullania tamarisci en F. teneriffae
(sea scalewort!) hebben spitse bladtoppen.
Vaak is dit kenmerk slecht vast te stellen
omdat de toppen zijn omgebogen. Dan is
het belangrijk om te weten dat de ocelli
van Frullania tamarisci en F. microphylla
als een rijtje licht doorlatende stipjes vanaf
de bladbasis zijn te zien. Bij F. teneriffae
ontbreken ze, evenals bij F. dilatata. Bij F.
fragilifolia zitten de ocelli doorgaans verspreid. Laatstgenoemde drie soorten hebben ronde blaadjes. Een ander houvast
biedt de vorm van de onderblaadjes: langer
dan breed bij Frullania tamarisci en F.
teneriffae, min of meer helmvormig bij de
rest. In de flora’s wordt ook steevast melding gemaakt van aromatische geur bij F.
fragilifolia en F. microphylla. Dit kenmerk
is van weinig nut onder het genot van een
frisse zeebries en net als in Bretagne (Van
Dort & Smulders 2007) lukte het niet om
de soorten op geur uit elkaar te houden. Op
een rotswand ontdekte Heinjo During
Marchesinia mackaii, een atlantisch levermos dat veel weg heeft van een forse Frullania maar zich hiervan onderscheidt door
brede ronde wortelblaadjes. We beten ons
vervolgens letterlijk vast in een Porella.
Omdat we aan het materiaal niet direct
getande wortelblaadjes konden onderscheiden, bestond de kans dat we van doen
hadden met P. obtusata, een uitermate
zeldzaam pelsmos met het verbreidingszwaartepunt op de Lizard. De pepersmaak
was evident, dus hebben we toch gekozen
voor P. arboris-vitae. Volgens Paton vormen ‘sheltered coastal ravines’ een bijzondere mossenbiotoop. Dat heeft ze goed
gezien. We ontdekten in een min of meer
beschutte vallei het wild getande varentjesmos Plagiochila spinulosa. Naast het
pad groeide Entosthodon attenuatus, een
Funariaceae waarvan het bolle sporenkapsel geleidelijk via een lange hals in de steel
overgaat. Het huikje is horizontaal gesnaveld, het deksel zelf is stomp en ongesnaveld. Iets verderop troffen we ook het
familielid Entosthodon obtusus, zodat het
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verschil tussen beide pioniers treffend kon
worden geïllustreerd. Verwarring met
Physcomitrium pyriforme ligt overigens
meer voor de hand. Let op het afgeplatte
deksel van Entosthodon (gesnaveld bij
Physcomitrium)! Bij een beekje werden we
met leuke soorten geconfronteerd, Fissidens osmundoides, Riccia nigrella, een Fossombromia en een Tortula. Het ‘slakropje’
werd geïdentificeerd als Fossombronia husnotii, een goudkorrelmos dat te herkennen
is aan de kleurloze rizoïden. Het landvorkje
bleek Riccia nigrella. Beide levermossen
hebben een mediterraan-atlantische verspreiding en leven op de Lizard aan de
noordgrens van hun areaal. Ook de Tortula
bleek een mediterraan-atlantisch element.
Het ging om Tortula viridifolia (vroeger
Pottia crinita). Vanwege de lange glashaar
heeft Tortula viridifolia morfologisch veel
weg van Syntrichia laevipila (Smith 1978).
Tortula viridifolia groeit echter niet epifytisch, maar ‘on partly bare humic, rocky
and sandy soil (acid to basic) on sea-cliffs
and slopes, banks or 'hedges' above them,
and on low creekside cliffs close to the sea’,
aldus Holyoak (2010). Dat we van doen
hebben met een echte kustbewoner blijkt
duidelijk uit het verspreidingskaartje in
‘Mosses and Liverworts of Britain and
Ireland’ (Atherton et al. 2010), dat deze
reis een uiterst bruikbaar naslagwerk
bleek. In het zicht van de branding lieten
een andere kustliefhebber, Schistidium
maritimum, niet lang op zich wachten.
Hans Inberg had bovengemiddeld veel oog
voor vaatplanten en ontdekte zeldzaamheden als Herniaria cilioata, Minuartia
hybrida en natuurlijk Hypericum pulchrum
en Anagallis tenella. Peter Hovenkamp
deed van zich spreken met de ontdekking
van een tweetal forse draadgentianen
(Cicendia filiformis) naast zijn linkervoet,
niet ver van Radiola linoides en Archidium
alternifolium. Een pleister op een gapende
wonde, want tot dusver was vergeefs
gezocht naar de Nanocyperion-dwergjes
waaraan de Lizard een groot deel van haar
botanische faam ontleent. Nergens was een
spoor te bekennen van Isoetes hystrix die
op de Lizard een van haar weinige groeiplaatsen langs de Engelse zuidkust heeft.
We waren te laat voor dit minuscule bies-

39

varentje. Het komt alleen in de lente te
voorschijn, en dan nog ´extremely local´
(Stacy 1999).
Dirk-Jan Dekker hield zich bezig met de
lichenen op kustrotsen onder invloed van
salt spray. Behalve het bekende kustrotstrio Ramalina cuspidata, Ochrolechia parella en Xanthoria aureola, noteerde hij ook
Diploschistes caesioplumbeus, Caloplaca
crenularia en Heterodermia leucomela. Heterodermia leucomela wordt doorgaans
epifytisch gevonden en is een incidentele
verschijning op kustrotsen. Aan het eind
van de dag werd ook nog Teloschistes
flavicans opgemerkt. Dit fraai oranje korstmos, ´golden hair lichen´, staat symbool
voor ongerepte zeekusten en bestempelt
Kynance Cove en omgeving welhaast ten
overvloede tot botanische toplocatie.
Dag 3 – woensdag 18 juli – LOE en
omgeving
De Loe Bar, gelegen ten oosten van het
havenplaatsje Portlleven, is een zandbank
die een zoet binnenmeer, de Loe, vrijwel
volledig afsluit van de oceaan. Het zicht op
zee moet er bij mooi weer heel fraai zijn.
Op deze regenachtige dag werden de golven nogal vaak aan het zicht onttrokken. In
rap tempo liepen we langs zandduintjes
met Eryngium maritimum, Convolvulus soldanella en een wolfsmelk die dagen later
door Gerda ontmaskerd werd als Euphorbia portlandica, een lokaal en zeldzaam element van Europa’s westelijke zandduinen.
Behalve Syntrichia ruralis var. arenicola
was er geen mos te bekennen en dus ruilden we de winderige en natte Loe Bar snel
in voor het beschutte hellingbos langs de
oevers van de Loe. Langs het pad ontdekten we Calypogeia arguta en veel Diplophyllum albicans, een standaardduo op
lemige boswallen, en Saccogyna viticulosa,
een opvallend regelmatig en onderliggend
bebladerd levermos met een atlantische
verspreiding.
In de middag bekeken we een moerasbos
langs de rivier. Op een oude esdoorn bij het
water ontdekten we Neckera pumila en
Cololejeunea minutissima. De wilgen zagen
er weelderig bemost uit maar leverden niet
écht veel op. Stammen waren begroeid met
veel Isothecium myosuroides en een enkel
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polletje Ulota bruchii en U. phyllantha. Arno
van der Pluijm speurde naar bijzondere
Orthotrichums. Vergeefs. Cornwall heeft
opvallend weinig haarmutsen. Is het er te
winderig? Arno ontdekte op een bemoste
wilgenstam uiteindelijk wel Sticta limbata,
een zeldzame ancient woodland indicator
en kensoort van het door liefhebbers van
bijzondere epifyten zeer gewaardeerde
Lobarion. Alsnog voldaan keerden we terug
naar de auto.
Dag 4 – donderdag 19 juli – GOLITHA FALLS
Otter, waterspreeuw en ‘An atmospheric
world of wood, water en stone’, meldt het
infopaneel naast de parkeerplaats bij de
Draynes Bridge Cottages in het Golitha
National Nature Reserve. Het reservaat
bestaat uit een strook gemengd loofbos
langs de Fowey, een van de beekjes die
ontspringen op het nabijgelegen Bodmin
Moor. De meeste bezoekers komen af op de
Golitha Falls. Wij ook. De watervallen liggen in een kloof en de omgeving is een
waar mosseneldorado. Het beekwater is
helder en zuur, het favoriete milieu van
Racomitrium aciculare, Fontinalis squamosa en Hyocomium armoricum. Op de oever
herkenden we Fissidens polyphyllus, een in
Zuid-Europa wijd verbreid vedermos met
langwerpige ongezoomde blaadjes. De
kloofwanden zijn lastig begaanbaar. Klauterend over rotsen en steile blubberhellingen koersten we westwaarts. We hielden stil bij rotsen met Hymenophyllum
tunbrigense (Platte vliesvaren), en bij kwelplekken met Hookeria lucens en Riccardia
multifida. Een wel heel wild behaard thalleus levermos werd van grote afstand
uitgescholden voor Trichocolea tomentella,
een soort die in dit bronachtige milieu
zeker thuishoort. Op suggestie van Arno
hielden we het al snel op Aneura maxima.
Paton (1999) gelooft niet in deze soort. Ze
merkt op dat Aneura pinguis in Engeland
zeer variabel is. De thalluslobben zijn soms
voorzien van een brede zoom van één
cellaag dik, een kenmerk dat op het
vasteland van Europa juist aan A. maxima
wordt toegeschreven. Ook Holyoak meldt
A. maxima niet, dus we houden het op A.
pinguis. De boswallen waren rijkelijk begroeid met Pogonatum aloides en drie
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schoffelmossen: Scapania nemorea, S. gracilis en S. irrigua. Verderop groeide Diphyscium foliosum, altijd weer leuk om deze
dwerg in het bos te ontmoeten. Ook Dicranum majus, Rhytidiadelphus loreus en
Loeskeobryum brevirostre ontbraken niet.
De meeste stammen gingen schuil onder
een dicht dek van Isothecium myosuroides.
Knikkend palmpjesmos presteert hier wat
Hypnum cupressiforme (var. filiforme) voor
elkaar krijgt in verder oostelijk in Europa
gelegen bossen. Op eiken bleek opvallend
veel Lepidozia reptans aanwezig. Een deel
van het materiaal was ijl bebladerd, dus
dachten we aan L. pearsonii. Een mis-

geen goed. De zomervakantie in Engeland
was begonnen, en de weersvoorspelling
was aanlokkelijk: warm en zonnig….
Dag 5 – vrijdag 20 juli - CARN GALVER en
omgeving
Na een heftig slingerende rit door een middeleeuws landschap met intacte ‘hedges’
langs eeuwenoude weilandjes en grauw
granieten boerderijen bereikten we de
westkust van Cornwall ten zuiden van
Zennor. Het uitzicht op de oceaan was deze
keer fantastisch, althans voor zover de
hedges toelieten (een echte Cornish hedge
bestaat uit twee rijen gestapelde stenen

Foto 2. Westkust met West Penwith Coastal Path bij Treen.

vatting. Deze noord-atlantische soort komt
volgens Paton (1999) en Holyoak (2010)
niet in Cornwall voor. Minder problemen
hadden we met de identificatie van
Bazzania trilobata. Dood hout is er weinig.
Gelukkig vonden we enkele stammen
bedekt met Nowellia curvifolia.
De rit terug naar de camping voltrok zich
uitermate traag in een lange file. De tractoren op de tweebaanswegen deden de
doorstroming van het verkeer bepaald
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langs een aarden wal en deze leent zich
uitermate goed voor een hoog opgaande
begroeiing). We parkeerden naast de oude
Galver Mine. De wanden van de mijnschacht waren deels begroeid met Soleirolia soleirolii, ofwel slaapkamergeluk.
Engelsen houden blijkbaar niet zo van
inkijk in hun slaapkamer. Zij doopten dit
familielid van onze brandnetels ‘mind your
own business’! We brachten de naam van
het plantje direct in de praktijk en gingen
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niet richting strand, zoals ‘everyone else’.
Nee; wij vertrokken onder de stralende zon
in de tegenovergestelde richting en beklommen de 245 meter hoge Carn Calver.
Onderweg peuterden we o.a. Nardia
scalaris, Lophozia bicrenata en Tritomaria
exsectiformis uit de venige blubber. Van
Tritomaria exsectiformis is Carn Galver de
enige vindplaats in Cornwall, de Scillyeilanden niet meegerekend. De top van
Carn Calver is gekroond met granite outcrops, de tors. Deze tors gaan gedeeltelijk
schuil onder korstmossen die we in Nederland alleen kennen van enkele hunebedden
of zwerfkeien. Ter plaatse determineerden
we Cladonia subcervicornis, Fuscidea cyathoides, Hypotrachyna laevigata, Sphaerophorus globosus, Usnea flammea en meer
soorten die megalieten voor lichenologen
zo aantrekkelijk maken.
In de middag volgden we het West Penwith
Coastal Path noordwaarts richting het
boerengehucht Treen. Het kustpad voert
langs weelderig begroeide rotsen en door
zompige plekken met uittredend mineraalrijk water, een geliefd biotoop van Riccardia latifrons. In een langs een rotswand
klaterend stroompje stonden dichte pollen
van Blindia acuta dat in Nederland met de
toepasselijke naam spettermos is bedeeld.
Af en toe viel ons oog op pioniers zoals
Entosthodon obtusus en Isolepis cernuus, de
atlantische dubbelganger van borstelbies.
Het was nog een flinke tippel via Treen
naar de parkeerplaats.

melden. Wel stonden we nog stil bij een
schijfjesmos met veel gemmen dat heel
goed Radula lindenbergiana zou kunnen
zijn, maar deze soort is vegetatief in het
veld niet te onderscheiden van R. complanata en daarom niet in de soortenlijst opgenomen.
Na overleg besloten we de rest van de dag
te besteden aan de noordelijker op de
Lizard gelegen Crousa Downs. In tegenstelling tot wat de naam suggereert ligt dit
reservaat op een hoogvlakte. ‘Down’ is in
Zuid-Engeland de benaming van boomloos
hooggelegen heuvelland. Kaal en nat zijn
de Crousa Downs inderdaad wel! We kamden eerst een venig heidegebiedje uit. De
zwerfstenen leverden Andreaea rothii,
Grimmia trichophylla, Racomitrium fasciculare en R. heterostichum op. In de natte
heide bovenop de heuvel noteerden we
zuurminnende soorten zoals Gymnocolea
inflata, Polytrichum piliferum en Sphagnum
denticulatum. Langs de helling naar beneden soppend kwamen we steeds meer
liefhebbers van mineraalrijk milieu tegen,
onder meer Campylium stellatum, Ctenidium molluscum, Scorpidium cossonii en S.
scorpioides. In dit gezelschap bevond zich
ook Breutelia chrysocoma. Qua milieu leek
een vondst van de basenminnaar Tomenthypnum nitens meer voor de hand te liggen. Twijfel alom in het veld. Bij microscopische controle bleek het wel degelijk te
gaan om het in west Cornwall uiterst zeldzame pijpenragermos.

Dag 6 - zondag 22 juli – LIZARD en CROUSA
DOWNS
De BLWG-trein is gedurende het zomerkamp steeds beter op elkaar ingespeeld
geraakt en als een speer rijden we voor de
tweede keer naar de Lizard. We negeren
het serpentijngedeelte en laten ons oog
ditmaal vallen op de zuidpunt waar graniet
en schist aan de oppervlakte komen. Zoals
verwacht brachten Tortella flavovirens, Trichostomum brachydontium en andere vegetatieve acrocarpjes weer een lichte mate
van wanhoop teweeg. Tortula viridifolia
wisten we nu al aardig thuis te brengen.
Behalve Cololejeunea minutissima, Fossombromia angulosa en Scapania undulata
konden we echter geen nieuwe vondsten

Dag 7 – maandag 23 juli - BODMIN MOOR
Een uitgedunde groep streek op 23 juli
neer aan de zuidrand van het Bodmin
Moor, niet ver van de door de roman van
Daphne du Maurier beroemd geworden
‘Jamaica Inn’. Ons doel is Brown Willy, de
hoogste tor van het gebied. Dit gedeelte
van Bodmin Moor is allang geen ‘moor’
(moeras) meer. Het moor is wijds en bestaat in hoofdzaak uit begraasde hellingen
en met oude muurtjes omzoomde veldjes.
Alleen in het beekdal en rond enkele
boerenerven staan bomen en struiken.
Krom gewaaide vlieren gaan zwaar gebukt
onder lange slierten Usnea articulata, een
magisch gezicht. In een moeilijk toegankelijk struweel met veel stekelstruiken hiel-
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langs het pad, de typische standplaats voor deze lastig te herkennen ‘kruising’ tussen een
puntmos en een klauwtjesmos.
Op de zuidoostflank van Brown
Willy zouden volgens de kaart
twee ‘stone-circles’ moeten liggen. Met veel moeite werd uiteindelijk een soort steencirkel gevonden. De stenen staken nauwelijks boven het maaiveld uit,
net ver genoeg om plaats te bieden aan Hedwigia stellata en Ptychomitrium polyphyllum. Overigens had Heinjo een paar dagen
eerder elders op Bodmin Moor
twee opmerkelijke vondsten gedaan: Dicranodontium denudatum
(volgens Holyoak komt Dicranodontium in de regio alleen voor
bij de Golitha Falls), en Sphagnum
flexuosum (in Cornwall beperkt
tot Bodmin Moor).
Dag 8 – dinsdag 24 juli –
GWITHIAN TOWANS en TEHIDY
WOODLAND PARK
Officieel stond vandaag een rustdag op het programma, maar enFoto 3. Baardmossen (Usnea articulata) in bomen op Bodmin
kele enthousiastelingen bekeken
Moor.
de Gwithian Towans ten noorden
van de drukke badplaats Hayle.
den zich Cololejeunea minutissima en MetzDe
Gwithian
Towans is een reservaat in
geria temperata schuil. Heinjo peuterde
beheer bij de National Trust met kalkhouvan een manshoge gaspeldoorn een miezedende, deels nog niet vastgelegde duinen.
pieterig stukje van het Atlantische leverDit duingebied herbergt een van de weimosje Colura calyptrifolia. Holyoak (2010)
nige vindplaatsen van Petalophyllum ralfsii,
meldt dat Colura zich in Cornwall sterk
een mediterraan-atlantisch oceanisch leuitbreidt, evenals Cololejeunea trouwens,
vermos. Helaas slaagden we er niet in deze
maar daar hebben wij niets van gemerkt.
kustgebonden rariteit te ontdekken. Ook
De vondst van Heinjo bleek de enige
naar Rhytidium rugosum zochten we vertijdens dit zomerkamp. Uit een kraakhelgeefs. Wel vonden we Thuidium abietinum,
dere beek brachten we Brachythecium plueen
zeldzame bewoner van met kalkmosum, Scapania undulata, Nardia comhoudend
zand overstoven duingrasland.
pressa en Hygrohypnum ochraceum boven
Verder noteerden we Ditrichum flexicaule
water. Op natte venige bodem vormt het
(de vorm zonder stengelvilt en broedhyperoceanische kronkelbladmos Campytakjes, door de Britten D. gracile genoemd),
lopus atrovirens haar bijna zwarte kussens.
Homalothecium lutescens en Pleurochaete
In de pionierbegroeiing van lemige paden
squarrosa. Scorpiurium circinatum, een
hield zich tussen Jungermannia gracillima,
kustsoort die we nog niet eerder in CornPseudephemerum nitidum en Pohlia annotiwall waren tegengekomen, bleek massaal
na ook P. drummondii schuil, gemakkelijk
voor te komen op verdichte paden.
te herkennen aan de grote bruine broedlichamen. Calliergonella lindbergii groeide
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We vervolgden de kustweg noordwaarts
richting Portreath en brachten in de
middag een bezoek aan Tehidy Woodland
Park, een bezit van de familie Basset,
vroeger behorende tot de heersende klasse
in Cornwall. Volgens een informatiepaneel
bij de westelijke ingang maakt het grootste
bosperceel van West-Cornwall deel uit van
het landgoed. De omvang van het bos mag
dan aanzienlijk zijn, een oud bos is het
zeker niet. De meeste ´veteran trees´ hebben het loodje gelegd en plaats gemaakt
voor monotoon productiebos. Rond het
landhuis staan nog enkele zware beuken
en esdoorns overeind. Behalve Nowellia
curvifolia leverde het bos weinig bijzonderheden op, én Pylaisia polyantha. We hadden Pylaisia in onze onschuld al drie keer
eerder vastgesteld. Qua vindplaatsen van
Pylaisia is drie voor Cornwall best een flink
aantal. Boommos staat te boek als ‘an
uncommon, but perhaps now increasing
species, easily overlooked or confused with
Hypnum resupinatum’ (Atherton et al.
2010). Pylaisia wordt in Engeland inderdaad veel over het hoofd gezien, óf de uitbreiding verloopt verrassend vlot (net als
in Nederland), want het verspreidingskaartje van de field guide van de British
Bryological Society toont minder dan 60
stippen in heel Groot-Brittannië, waarvan
er geen enkele in Cornwall ligt. Pylaisia
wordt niet eens genoemd in de Bryophyte
Flora of Cornwall van Holyoak (2010).
Dag 9 – woensdag 25 juli – TRELOWARREN
en omgeving
Op zoek naar ‘ancient Cornish woodland’
voerde de excursieleider ons vandaag naar
de bossen langs het estuarium van de
Helford River bij Mawgan. We kozen voor
Trelowarren, een oud landgoedbos in een
diep ingesneden beekdal. Het bos zag er in
eerste instantie nogal veelbelovend uit,
met opvallend veel Hookeria lucens en
Neckera complanata, en hier en daar N.
pumila. Langs de beek verzamelden we
Fissidens celticus en F. rivularis. Een bospad
bracht Ephemerum serratum aan het licht.
Op de fraai bemoste lemen wanden
meenden we een enkel plantje Epipterygium tozeri te herkennen tussen flinke
pollen met Mnium hornum dat hier in over-
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vloed op de wanden groeit. Microscopische
controle thuis wees uit dat de vondst
vermoedelijk tóch jonge sterrenmosplantjes betrof.
Na een koffie- en lunchpauze bij het caférestaurant in het koetshuis van het landgoed, besloten we af te dalen naar de Helford-rivier. Het bos op de oever, Tremayne
Woods genaamd, is in de vorige eeuw
(1978) door de familie Vyvyan, de oorspronkelijke eigenaar van Trelowarren,
overgedragen aan de National Trust. In
tegenstelling tot Trelowarren, waar exoten,
als ´ornamental trees´, in stand gehouden
worden, mikt het beheer in Tremayne
Woods op het behoud van het inheemse
eikenbos. Men verwijdert dus alle uitheemse bomen. Het resultaat was een fraai hellingbos van kronkeleiken met een tweede
boomlaag van hulst. We scoorden hier
Dicranum majus en Rhytidiadelphus loreus,
maar daar bleef het bij.
Dag 10 - donderdag 26 juli - PENHALE
DUNES
De Penhale Dunes liggen bij Perranporth
ten zuiden van Newquay. Jammer dat Hans
Inberg de vorige avond al naar Nederland
was vertrokken, want voor vaatplanten
bleek dit duingebied bijzonder interessant.
Zo miste hij bijvoorbeeld Anacamptis pyramidalis, Gentiana amarella (erg talrijk) en
Trifolium scabrum. De mosflora vertoont
sterke overeenkomsten met die van de
Gwithian Towans met veel Pleurochaete
squarrosa en Scorpiurium circinatum. Heinjo scoorde Didymodon acutus en Margriet
bleek D. ferrugineus te hebben verzameld,
beide duingraslandbewoners die buiten de
duinen aan de Cornish westkust weinig
worden gevonden. We ontdekken in een
duinvallei een bijzonder fraaie populatie
van Fulgensia fulgens, het gelige korstmos
dat in Engeland de heel toepasselijke naam
‘scrambled-egg lichen’ draagt. Bij het zien
van het Celtic cross naast de recent uit het
duinzand opgegraven ruïne van St. Pirans
Church, opgedragen aan een lokale heilige
uit de twaalfde eeuw, verflauwde onze
aandacht voor de natuur definitief. Het was
tijd om ons op te maken voor het laatste
avondmaal, waarbij we ons traditiegetrouw tegoed deden aan zelfgebakken pan-
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nenkoeken, naar regionaal gebruik belegd
met lemon curd en gingermarmelade.….

Siebel, H.N. & H.J. During. 2006. Beknopte mosflora van Nederland en België. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 559 pp.
Smith, A.J.E. 1978. The moss flora of Britain &
Ireland. Cambridge University Press.
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Abstract
DBLS Summer meeting 2012 in Cornwall
The 2012 summer meeting of the Dutch Bryological and Lichenological Society was held from
the 16th till the 27th of July in Cornwall. Ten field
trips were organized, exploring interesting biotopes as serpentine rocks of the Lizard, mine
spoil heaps, coastal dunes and ancient woodland. A total of 170 mosses and 69 liverworts
were found, among which Breutelia chrysocoma,
Cephaloziella integerrima, Cephaloziella nicholsonii, Dicranum scottianum, Entosthodon attenuatus, Entosthodon obtusus, Fissidens polyphyllus,
Scorpidium cossonii, Scorpidium scorpioides and
Tortula viridifolia.
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Aneura pinguis
Bazzania trilobata
Calypogeia arguta
Calypogeia fissa
Calypogeia muelleriana
Cephalozia bicuspidata
Cephalozia connivens
Cephaloziella divaricata
Cephaloziella hampeana
Cephaloziella integerrima
Cephaloziella nicholsonii
Chiloscyphus polyanthos
Cololejeunea minutissima
Colura calyptrifolia
Conocephalum conicum
Diplophyllum albicans

Godolphin

Locatie

Soortenlijst
Microscopische determinaties zijn verwerkt van Margriet Bekking, Klaas van Dort, Heinjo During en
Arno van der Pluim. Nomenclatuur volgens de gangbare Nederlandse mosflora (Siebel & During 2006).
v = velddeterminatie, M = microscopische determinatie, H = microscopische determinatie en opgenomen in herbarium.

M
M
M
M
M

M

M

M

v

v
v
M

M

M
M

M

v

M

v

v
v

M
M
M
v
M

v
M

v
M

v

v
M

45

46

v

M

M

v
v
v

M
v

M

M

v
v

v
v

M

v
M

v
M

v
M

Penhale Dunes

M

Trelowarren

Bodmin Moor

M

Tehidy Wood

Crousa downs

v
v

Gwithian Towans

Carn Galver

M
v

Bodmin Moor

Golitha Falls

M
M
H
v
H
H
v

Loe

M

Lizard (Kynance)

Godolphin

Locatie
Fossombronia angulosa
Fossombronia husnotii
Frullania dilatata
Frullania fragilifolia
Frullania microphylla
Frullania tamarisci
Frullania teneriffae
Gymnocolea inflata
Jungermannia gracillima
Kurzia pauciflora
Leiocolea turbinata
Lejeunea cavifolia
Lejeunea lamacerina
Lepidozia reptans
Lophocolea bidentata
Lophocolea heterophylla
Lophozia bicrenata
Lophozia excisa
Lophozia ventricosa
Lunularia cruciata
Marchantia polymorpha
Marchesinia mackaii
Marsupella emarginata
Metzgeria conjugata
Metzgeria fruticulosa
Metzgeria furcata
Metzgeria temperata
Microlejeunea ulicina
Nardia compressa
Nardia scalaris
Nowellia curvifolia
Odontoschisma sphagni
Pellia endiviifolia
Pellia epiphylla
Plagiochila asplenioides
Plagiochila punctata
Plagiochila spinulosa
Porella arboris-vitae
Radula complanata
Riccardia chamedryfolia
Riccardia latifrons
Riccardia multifida
Riccia beyrichiana
Riccia glauca
Riccia nigrella
Riccia sorocarpa
Saccogyna viticulosa
Scapania compacta
Scapania gracilis
Scapania irrigua
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Scapania nemorea
Scapania undulata
Tritomaria exsectiformis
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Dicranum scoparium
Dicranum scottianum
Didymodon acutus
Didymodon ferrugineus
Didymodon luridus
Didymodon tophaceus
Diphyscium foliosum
Ditrichum cylindricum
Ditrichum flexicaule
Ditrichum heteromallum
Drepanocladus aduncus
Entosthodon attenuatus
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Hedwigia ciliata
Hedwigia stellata
Heterocladium heteropterum
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Homalothecium lutescens
Homalothecium sericeum
Hookeria lucens
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Hylocomium splendens
Hyocomium armoricum
Hypnum andoi
Hypnum cupressiforme
Hypnum jutlandicum
Isothecium alopecuroides
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Loeskeobryum brevirostre
Mnium hornum
Neckera complanata
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Neckera crispa
Neckera pumila
Orthodontium lineare
Orthotrichum affine
Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum striatum
Oxyrrhynchium hians
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Plagiothecium denticulatum
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Schistidium maritimum
Scorpidium cossonii
Scorpidium scorpioides
Scorpiurium circinatum
Sphagnum compactum
Sphagnum denticulatum
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Foto 4. The Lizard,
toplocatie voor
mossen en korstmossen.
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Nieuwe vindplaatsen van zeldzame korstmossen en
licheenparasieten in 2009, 2010 en 2011
Laurens Sparrius, André Aptroot & Maarten Brand
Inleiding
Sinds het verschijnen van de laatste versie
van de standaardlijst korstmossen (Aptroot et al. 2009) zijn weinig artikelen verschenen over nieuwe vondsten van bekende, maar toch bijzondere soorten. Vooral
meldingen van nieuwe soorten en adventieven kregen de aandacht. Veel waarnemingen staan in interne inventarisatieverslagen die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Om deze achterstand weg te werken is een overzicht gemaakt van alle
waarnemingen van (zeer) zeldzame soorten zoals die in de Nationale Databank
Flora en Fauna zijn opgenomen. In dit
overzicht zijn bekende vindplaatsen weggelaten, alsmede vondsten in kerngebieden
waarbinnen een soort veel voorkomt. Ook
adventieve vondsten staan niet vermeld,
ook niet als het inheemse soorten betreft.
Zijn er van een soort erg veel waarnemingen gedaan, dan is een samenvatting
gemaakt of is slechts één van de locaties in
een gebied genoemd. Bij elke waarneming
staat de vinder vermeld. De determinator
is vermeld, indien bewijsmateriaal (foto,
herbariummateriaal) door een reviseur is
gecontroleerd. In de meeste gevallen is de
soort al door de vinder zelf correct op
naam gebracht.
De BLWG moedigt iedereen aan om
bekende vindplaatsen van zeldzame
soorten te bezoeken en waarnemingen
door te geven, zo mogelijk voorzien van
een foto en het substraat. Zulke herhaalde
waarnemingen worden gebruikt om trends
van soorten voor de Rode Lijst beter te
kunnen bepalen.

Soortenlijst
Absconditella delutula: Vliegveld Soesterberg,
coörd. 146.6-461.2, 20-9-2011, A. Aptroot, op
slakken.
Absconditella sphagnorum: Door André Aptroot gevonden tijdens inventarisaties in het
Buurserzand, Bargerveen, Barger-Oosterveld,
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Wooldse Veen, Meddosche Veen, Korenburgerveen, Witte Veen, Kampina en Brunssummerheide.
Acarospora versicolor: Mechelen, RK kerk,
coörd. 192.9-311.9, 12-9-2009, A.M. Brand, op
harde kalksteen.
Acrocordia conoidea: Fort Vechten, coörd. 140452, 12-1-2010, A. Aptroot, op baksteen.
Anisomeridium biforme: Langbroekerwetering, coörd. 140.1-450.9, 2-2011, P. Kroon, det.
L.B. Sparrius, op stam van wilg in relatief open
wilgenbosje.
Arthonia didyma: Deze soort is weer gezien op
een andere plek in het Speulderbos, coörd.
176.4-474.2, 16-7-2010, L.B. Sparrius, op beuk.
Arthonia phaeophysciae: Nijbeets, kerkhof,
coörd. 196.3-564.6, 12-8-2009, A.M. Brand, op
kalksteen van graven, op Phaeophyscia orbicularis.
Arthonia pruinata: Kortehemmen (Z van
Drachten), coörd. 200.9-565.9, 12-8-2009, A.M.
Brand, op eik rond oud kerkje en in oprijlaan; De
Oldenhof, coörd. 195.1-520.5, 21-1-2010, C.M.
van Herk, op eik bij landhuis.
Arthothelium ruanum: IJzerenbos Z, coörd.
189.7-340.5, 2-2-2011, A. Aptroot, op kers;
Weerdinger Meerbosch, coörd. 257.2-537.9, 1-52011, H.J. Timmerman, op lijsterbes.
Bacidia bagliettoana: Fort Ruigenhoek, coörd.
137.2-460.2, 3-2009, A. Aptroot, op baksteen;
Naarden-Vesting, coörd. 139.437-478.741, 12009, A. de Groot.
Bacidia carneoglauca: Edam, coörd. 134.2501.4, 24-1-2009, D. Wolfskeel, det. A. Aptroot,
op baksteen; N van Volendam, IJsselmeerdijk,
coörd. 134.5-501.8, 24-1-2009, D. Wolfskeel, det.
A. Aptroot, herb. D. Wolfskeel, op baksteen.
Bacidia saxenii: Vliegveld Soesterberg, coörd.
146.6-461,2, 20-9-2011, A. Aptroot, op slakken;
Schiermonnikoog, Oost deel, duinen bij paal
13.3, coörd. o.a. 214.9-613.3, 9-9-2009, A.M.
Brand, op hout, aangespoeld in duin; Eemshaven, Z van Emmahaven, coörd. o.a. 250.6607.2, 16-8-2009, A.M. Brand, op beton tussen
granietblokken, hoog op zeedijk.
Bacidia trachona: IJsselmeerdijk Edam/Volendam, coörd. 134.2-501.4, 24-1-2009, A. Aptroot,
op baksteen; N van Volendam, IJsselmeerdijk,
coörd. 134.5-501.8, 24-1-2009, L.B. Sparrius, op
basalt.
Bacidia viridifarinosa: NOP Zuidermeerdijk,
coörd. 168.9-524.5, 22-2-2009, A. Aptroot, op

51

graniet; Volendam, langs het IJsselmeer in het
noorden van het dorp, coörd. 134.1-501.3, 24-12009, L.B. Sparrius, op basalt; N van Volendam,
IJsselmeerdijk, coörd. 134.5-501.8, 24-1-2009,
L.B. Sparrius, op basalt; Kolhorn (NH), verhard
stuk van Waarddijk bij gemaal ten noorden van
het dorp, coörd. 122.8-535.5, 24-2-2010, L.B.
Sparrius, op baksteen; Z van Venhuizen, Zuiderdijk, coörd. 144.3-518.3, 27-1-2011, L.B. Sparrius, op graniet; Vuurtoreneiland, coörd. 129.5487.2, 17-10-2011, H.J. Timmerman, op basalt.
Bagliettoa baldensis: Kolhorn (NH), verhard
stuk van Waarddijk bij gemaal ten noorden van
het dorp, coörd. 122.8-535.5, 24-2-2010, A. Aptroot, op kalksteen.
Bagliettoa steineri: Den Andel,kerk, coörd.
229.7-600.4, 7-2010, A. Aptroot, op kalksteen;
Oostrum kerk, coörd. 198.6-393.5, 26-10-2010,
A. Aptroot, op kalksteen; Mechelen, RK kerk,
coörd. 192.9-311.9, 12-9-2009, A.M. Brand, op
kalksteen van kerkmuur.
Buellia badia: Gevonden op leisteen van grafzerken en (vermoedelijk met zware metalen geimpregneerde) horizontale hardhouten oppervlakken, zoals bruggetjes en oeverbeschoeiing in
parken en woonwijken.
Buellia schaereri: Hilverbeek, coörd. 137.51472.421, 2010, A. Aptroot; Gasselternijveenschemond, coörd. 258.3-557.6, 16-9-2009, C.M. van
Herk, op eik langs weg.
Calicium glaucellum: Oosterhesselen, coörd.
244.6-531.2, 9-10-2009, C.M. van Herk, op eik in
tuin.
Caloplaca albolutescens: Flevoland, coörd.
152.9-485.6, 17-10-2009, A. Aptroot, op beton;
Geffen, kerk, coörd. 160.2-417.2, 24-10-2010, A.
Aptroot, op baksteen; Leveroy kerk, coörd.
187.1-362.5, 27-10-2010, A. Aptroot, op baksteen; Den Bosch, Crèvecoeur, coörd. 146.6416.4, 25-3-2011, A. Aptroot, op baksteen; Kudelstaart (Aalsmeer), Kudelstaartse weg, coörd.
111.6-472.7, 25-8-2009, A.M. Brand, op beton
van oeverbeschoeiing; Oirsbeek (L), rond kerk,
coörd. 191.5-329.0, 12-9-2009, L.B. Sparrius, op
mortel; Jabeek (L.), kerk en kerkhof, coörd.
193.8-332.6, 12-9-2009, L.B. Sparrius, op
baksteen.
Caloplaca arenaria: Noordoostpolder, Creil,
IJsselmeerdijk bij km 11.4, op graniet strook
boven basalt, coörd. 170.1-532.6, 12-7-2011, leg.
& herb. Brand 62535; Dinxperlo, oude begraafplaats, op leisteen van graven, coörd. 230.9431.1, 21-8-2010, leg. & herb. Brand 61065.
Caloplaca atroflava: Buren, stadsmuur, O-deel,
coörd. 151.5-435.9, 16-9-2009, A.M. Brand.
Caloplaca chrysodeta: Kasteel Biljoen, coörd.
196-445, 23-9-2009, A. Aptroot, op baksteen;
Geffen, kerk, coörd. 160.2-417.2, 24-10-2010, A.
Aptroot, op baksteen; Coörd. 182.8-319.8, 19-62009, L.B. Sparrius.
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Caloplaca crenularia: Kampina graf Tienhoven,
coörd. 147.3-398.4, 8-2009, A. Aptroot, op graniet.
Caloplaca ferruginea: Havelte, coörd. 211.5529.7, 24-3-2010, C.M. van Herk, op eik langs
kanaal; Soesterberg - Vliegbasis Soesterberg,
coörd. 146.5-461.8, 25-9-2011, L.B. Sparrius, 1
exemplaar, 4 cm diam., op jonge wilg 5 cm dbh, 4
m hoog aan rand van vochtige laagte op stuwwal.
Caloplaca luteoalba: Barger Oosterveld, RK
begraafplaats, coörd. 261.3-532.6, 1-5-2011, A.
Aptroot, op appel.
Caloplaca microthallina: Bierum, Eemsdijk bij
Hoogwatum, coörd. 254.9-601.1, 16-8-2009,
A.M. Brand, op graniet van zeedijk, littorale
zone; Schiermonnikoog, veerdam, coörd. 208.8609.6, 11-9-2009, A.M. Brand, op basalt van
dijkje, littorale zone.
Caloplaca subpallida: Hornhuizen, kerk, coörd.
219.7-600.5, 7-2010, A. Aptroot, op kalksteen;
Coörd. 134.7-471.1, 27-9-2011, A. de Groot, Op
leisteen van graf; Nieuwstadt (L.), kerk en kerkhof, coörd. 188.1-338.6, 13-9-2009, L.B. Sparrius, op leisteen; Grevenbicht (L.), begraafplaats
Papenhoven, coörd. 182.6-339.2, 13-9-2009, L.B.
Sparrius, op leisteen; Ruïne van Brederode,
coörd. 102.9-493.4, 31-10-2010, L.B. Sparrius,
op leisteen; Tilburg, begraafplaats, coörd. 133.5396.3, 12-6-2010, L.B. Sparrius, op graniet;
Barger Oosterveld, RK begraafplaats, coörd.
261.3-532.6, 1-5-2011, H.J. Timmerman, op leisteen van liggende grafzerk; Schelpweg, strandslag tussen Monster en Den Haag, coörd. 72.6451.0, 31-7-2011, H. Toetenel, op basalt.
Caloplaca ulcerosa: Wassenaar, De Klip-Bierlap, coörd. 85.1-463.3, 24-3-2011, A. Aptroot, op
populier; Heiloo, Nijenburg, coörd. 110-513.8,
30-8-2009, A.M. Brand, op oud bakstenen bruggetje bij buitenplaats.
Carbonea vitellinaria: Overveen, Elswout,
muur Oranjerie, coörd. 101.2-488.1, 27-2-2009,
L.B. Sparrius, op zandsteen op Candelariella
vitellina.
Catillaria atomarioides: Witteveen, dorp,
coörd. 240.8-537, 29-4-2011, A. Aptroot, op graniet; Voorne, Vierpolders, schuur NW van kerk,
coörd. 71.9-433, 26-8-2009, A.M. Brand, op
grijze dakpannen van schuur; Best, Zessprong
19, coörd. 154.1-391.2, 11-9-2009, A.M. Brand,
op grijze dakpan van huis; Nijbeets, kerkhof,
coörd. 196.3-564.6, 12-8-2009, A.M. Brand, op
leisteen van graf; Dijk Nijkerk, coörd. 158-473,
8-2-2011, A. van den Bremer, herb. J.L. Spier, op
graniet; Boswachterij Odoorn, Schapenpark,
coörd. o.a. 250.9-543.3, 30-4-2011, H.J. Timmerman, op graniet.
Catillaria nigroclavata: Deze voorheen zeldzame soort is op allerlei plekken nieuw gevonden.
Voorheen groeide de soort voornamelijk als
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reusachtige zwarte plakkaten op oude iepen in
het noorden van het land. Tegenwoordig vinden
we de soort ook met een dun thallus en blekere
apotheciën in bossen in Flevoland, op jonge
laanbomen, vooral populier en es, en in duinstruweel op gladde takjes.
Chaenotheca brachypoda: Ankeveense plassen, coörd. o.a. 133.2-475.6, 9-6-2009, L.B. Sparrius, op wilg; Oostvaardersplassen, bos bij bezoekerscentrum, coörd. 157-496.3, 2-1-2011,
H.J. Timmerman, massaal op 1 oude wilg.
Chaenotheca chlorella: Ruiten A, coörd. 271.3558.8, 2010, A. Aptroot; Velhorst, coörd. o.a.
219.4-462.3, 2010, A. Aptroot; Lieftinghsbroek,
coörd. 271-558, 10-3-2010, A. Aptroot, op oude
eik; Ruiten A, coörd. 271.3-558.7, 2010, A. Aptroot.
Chaenotheca chrysocephala: Deelerwoud, coord. o.a. 190.4-454.5, 14-4-2009, P. Kroon, op
eik; Hoog Soerensche Bosschen, Kruisjesdal, coord. 189-470, 18-7-2010, H.J. Timmerman, op
eik.
Chaenotheca furfuracea: Benneveld, coörd.
246.4-533.2, 1-10-2009, C.M. van Herk, op eik op
dorpsbrink; Sleen, rond kerk, coörd. 250.5533.0, 29-4-2011, L.B. Sparrius, op eik.
Chaenotheca hispidula: Bantam, coörd. 137.9474.2, 2010, A. Aptroot.
Chaenotheca stemonea: Deze soort wordt de
laatste jaren beter herkend en is recent op allerlei oude eikenlanen en landgoederen ontdekt
door het hele land, waar de soort vermoedelijk
al veel langer voorkomt.
Chaenotheca xyloxena: Nationaal Park DrentsFriese Wold, coörd. 215.6-545.0, 31-12-2011, A.
Aptroot; Diever, Wapserveld, coörd. 215.6545.0, 11-7-2011, A. Aptroot, op hout.
Chaenothecopsis savonica: Mantingerbos en –
weiden, coörd. 236.899-536.5, 2010, A. Aptroot;
Cronebos, coörd. 142.6-468.1, 2010, A. Aptroot;
De Schans, coörd. 223.6-510.4, 19-11-2009, C.M.
van Herk; Deelerwoud, coörd. o.a. 191.6-453.9,
3-2-2009, P. Kroon.
Chrysothrix candelaris: Bantam, coörd. 137.9474.2, 2010, A. Aptroot; Overveen, Elswout,
rond parkeerplaats, coörd. 101.3-487.8, 27-22009, L.B. Sparrius, op linde; Lage Vuursche,
bomen langs weg, coörd. o.a. 143.7-465.6, 3-12009, L.B. Sparrius, op oude eiken; Lycklemabosch, Heidepaed hoek De Griene Singel,
coörd. 166.8-542.1, 20-8-2011, H.J. Timmerman,
op eik.
Cladonia cariosa: Vliegveld Soesterberg, coörd.
147.3-460.4, 2010, A. Aptroot, op zand langs
betonplaten van weg; Sint-Pietersberg, coörd.
175.9-315.9, 31-12-2011, A. Aptroot; Eys, coörd.
191.7-315.4, 26-5-2009, L.B. Sparrius.
Cladonia phyllophora: Holtingerzand, coörd.
213.3-535.2, 2009, A. Aptroot, op kalkarm zand;
Loonse en Drunense Duinen - Zandverstuiving,
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coörd. o.a. 135.4-407.0, 27-10-2011, A. Aptroot,
op kalkarm zand [enkele dm2's].
Cladoniicola staurospora: Nijmegen, Ooij,
Spruitenkamp, tunneltje door dijk, coörd. 192.3430.4, 15-9-2009, A.M. Brand, op rieten dak aan
dijk; Schiermonnikoog, Oost deel, duinen bij paal
13.3, coörd. 214.9-613.3, 9-9-2009, A.M. Brand,
op steile N-helling van jong duin.
Clauzadea monticola: Fort Ruigenhoek, coörd.
137.2-460.2, 3-2009, A. Aptroot, op baksteen.
Collema fuscovirens: Fort Ruigenhoek, coörd.
137.2-460.2, 3-2009, A. Aptroot, op baksteen;
Wieringermeerdijk, coörd. o.a. 136.3-536.7, 295-2009, A. Aptroot, op harde kalksteen; Betonnen muur De Hoge Veluwe, coörd. 184.7-455.9,
28-1-2009, L.B. Sparrius; Odoorn, begraafplaats,
coörd. 253.1-541.7, 30-4-2011, H.J. Timmerman,
op harde kalksteen; Begraafplaats Bergklooster,
coörd. 205.4-505.4, 20-11-2010, H.J. Timmerman, op harde kalksteen [meerdere grafzerken];
Halfweg, Spaarndammerdijk, oude zeemuur,
coörd. 112.5-489.2, 15-4-2011, H.J. Timmerman,
op baksteen.
Corticifraga fuckelii: Dam in Wolderwijd bij
brug Harderwijk, coörd. 169.8-486.4, 24-5-2010,
A. Aptroot, op kalkarm zand; Best, Prinses
Christinalaan, coörd. 154.1-391, 11-9-2009, M.
Brand, op zandig, braakliggend terrein; Linne,
Rijksweg, Z van Driesprong, coörd. 192.5-350.4,
13-9-2009, A.M. Brand, op talud van nieuwe
greppel (naast geluidsscherm A73); Sellingen,
Ter Borg, Borgerveld, coörd. 271.4-551, 14-82009, A.M. Brand, op kale grond van voormalige
akker; Den Dolder, coörd. 145.9-461.5, 17-42009, J.L. Spier, det. L.B. Sparrius, op kalkrijk
zand, op Peltigera didactyla.
Dibaeis baeomyces: Boswachterij Odoorn,
Schapenpark, coörd. 250.8-542.7, 30-4-2011, A.
Aptroot e.a, op lemig zand tussen keien veldweg.
Diploschistes muscorum: Arboretum Rotterdam, coörd. 90-435, 21-10-2009, J.W. de Jong, op
schors van oude es (!).
Diploschistes scruposus: Oosterbeek, bij kerk,
coörd. 185.9-443.4, 11-4-2011, A. Aptroot, op
tufsteen.
Endocarpon pusillum: Sint-Pietersberg en
ENCI-groeve, coörd. o.a. 175.9-315.5, 31-122011, A. Aptroot, op mergel; Sweikhuizen (L.),
kerk, coörd. 187.3-329.3, 12-9-2009, L.B. Sparrius, op kalkrijk zand.
Enterographa crassa: Liesbos noordrand,
coörd. 107.4-400, 17-11-2010, A. Aptroot, op
eik; Nijenburg, coörd. 110.0-514.0, 31-12-2011,
A. Aptroot; Voorsterbos, coörd. 189.0-521.3, 3112-2011, A. Aptroot, op populier; Bantam, coörd.
137.9-474.2, 2010, A. Aptroot; Boekesteyn,
coörd. 137.3-473.9, 2010, A. Aptroot; Liesbos,
coörd. 107.1-399.7, 17-11-2010, A. Aptroot, op
eik; Voorsterbos, coörd. 188.9-521.5, 16-1-2011,
A. Aptroot, op populier; Menaldum, Schatzen-
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burg, NW-rand van park van landgoed, coörd.
172.4-579.5, 8-9-2009, A.M. Brand, op voet van
es aan rand parkbos; van boom rest nu alleen
afgezaagde basis; Overveen, Elswout, coörd. o.a.
100.9-488.5, 27-2-2009, L.B. Sparrius, op eik.
Fellhanera ochracea: Overveen, Elswout,
coörd. 100.9-488.3, 27-2-2009, L.B. Sparrius,
heel veel in diepe schorsspleten van oude eiken;
Zeist, Bornia, coörd. 147.2-453.6, 11-12-2010,
L.B. Sparrius, op massaal op stambasis douglassparren; Schiermonnikoog, Tweede Dennen,
coörd. 206.5-611.2, 18-9-2010, L.B. Sparrius, op
den.
Fellhaneropsis myrtillicola: Horsterwold, coord. 159.3-482.3, 21-3-2009, H.J. Timmerman,
det. A. Aptroot, herb. A. Aptroot, op es.
Fuscidea cyathoides: Boxtel, keienkunstwerk,
coörd. 150.6-400.8, 22-10-2010, A. Aptroot, op
grind.
Fuscidea lightfootii: Haamstede - Zeepeduinen,
coörd. 40.4-413.6, 14-9-2011, det. A. Aptroot,
herb. H. Toetenel, op populier; Overveen, Elswout, grasland met bomen O van landhuis,
coörd. 101.1-487.9, 27-2-2009, L.B. Sparrius,
één exemplaar op 1 meter hoogte op dikke beuk
in gazon; Burgh - Het Zeepe, coörd. 40.3-413.2,
15-10-2011, L.B. Sparrius, op meidoorn; Haamstede - Zeepeduinen, coörd. 40.1-413.2, 30-92011, H. Toetenel, det. L.B. Sparrius, op es;
Middelmeer (NH), kerk, coörd. 128.2-535.8, 242-2010, A. Aptroot, op drie linden; Lelystad,
Houttuinen, coörd. 162.9-501.8, 12-12-2010,
det. L.B. Sparrius, herb. H.J. Timmerman, op
linde; Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats,
coörd. 124.3-483.9, 5-11-2011, H.J. Timmerman,
op haagbeuk.
Fuscidea praeruptorum: Zwolle, begraafplaats
Bergklooster, coörd. 205.3-505.3, 16-11-2010,
L.B. Sparrius, op zandsteen.
Fuscidea pusilla: Onder deze soort verstaan we
het materiaal dat sterk lijkt op F. lightfootii,
maar in het geheel geen pycnidiën of apotheciën
heeft. Die zijn bij F. lightfootii meestal al in heel
kleine exemplaren aanwezig: Ilpendam zuidpunt, coörd. 125.4-496.9, 23-5-2009, A. Aptroot,
op paardenkastanje; Marknesse noordrand, coord. 187.5-525.2, 1-11-2010, A. Aptroot, op
esdoorn; Gemonde, begraafplaats, coörd. 153403.5, 22-10-2010, A. Aptroot, op Amerikaanse
eik; Westernieland, kerk, coörd. 227.5-602.2, 72010, A. Aptroot, op linde; Espel, begraafplaats,
coörd. 172.2-525.6, 16-1-2011, A. Aptroot, op
esdoorn; Schiermonnikoog, dennenbos, 1 km NO
van Badweg, 0.3 km van strand, coörd. 206.8612.2, 8-9-2009, A.M. Brand, op wilg in
moerasbosje temidden van dennenbos; Zuidschermer, coörd. 113.7-510.9, 30-8-2009, A.M.
Brand, op esdoorn in tuin achter kerk; Odoorn,
langs Borgerderweg ten noorden van het dorp,
coörd. 253.6-542.1, 30-4-2011, L.B. Sparrius,
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diverse exemplaren op eik; Den Haag, Mauritskade, coörd. 81.1-455.8, 6-3-2011, L.B. Sparrius,
op linde.
Geisleria sychnogonoides: Kampina Winkelsven, coörd. 146.3-396.2, 8-2010, A. Aptroot, op
kalkarm zand.
Graphis scripta: Bij het inventariseren van oude landgoederen is deze soort op veel nieuwe
plekken aangetroffen: het Gooi (A. Aptroot),
rond Slochteren (G. Hartholt), Overijsselse landgoederen en moerasbossen (op els!) (C.M. van
Herk), duinen rond Haarlem, Breda (L.B. Sparrius), Soest (J.L. Spier). Rond Lelystad (H. Timmerman) is de soort op diverse plekken op relatief jonge bomen aangetroffen. Buiten de kerngebieden op de Noord-Veluwe komt de soort
vaak maar met één of enkele exemplaren per
boom voor. Inmiddels is komen vast te staan dat
er in ons land 3 soorten van dit complex voorkomen. De recente uitbreiding betreft G. scripta s.s.
De oude bospopulaties zijn voornamelijk G.
pulverulenta.
Hymenelia prevostii: Wieringermeerdijk, coord. 134.1-544.9, 2009, A. Aptroot; Nabij Kanne
(B), NL deel Sint Pietersberg, coörd. 174.5-314.1,
31-3-2009, L.B. Sparrius, op mergel, enkele kleine exemplaren.
Illosporium carneum: Best, Prinses Christinalaan, coörd. 154.1-391, 11-9-2009, A.M. Brand,
op zandig, braakliggend terrein, op Peltigera;
Den Dolder, coörd. 145.9-461.5, 17-4-2009, J.L.
Spier, det. L.B. Sparrius, op Peltigera didactyla.
Laeviomyces opegraphae: Menaldum, Schatzenburg, NW-rand van park van landgoed,
coörd. 172.4-579.5, 8-9-2009, A.M. Brand, op es,
basis van boom aan rand parkbos; van boom
rest nu alleen afgezaagde basis.
Laeviomyces pertusariicola: Overveen, Elswout, coörd. 100.9-488.4, 27-2-2009, L.B. Sparrius, op beuk op Pertusaria leioplaca.
Lawalreea lecanorae: Linne, Oeveren, coörd.
193.5-352.3, 13-9-2009, A.M. Brand, op jonge es
langs straat op hoge rand van uiterwaard; Oirschot, N van Liempdesche Dijk, O van spoorweg,
coörd. 153.4-394.5, 11-9-2009, A.M. Brand, op
populier in begraasde populierenplantage, op afgevallen twijgen; Velsen, Duin en Kruidberg,
Zeeweg, ca. 0.7 km van strand, coörd. 99.5494.2, 18-5-2009, A.M. Brand, op canadapopulier, grote bomen met liggende takken in beschutting van duin; Assen, parkeerplaats bij TTcircuit, coörd. 231.7-552.8, 15-8-2009, A.M.
Brand, op populier in jong bosje.
Lecanactis abietina: Evenals Graphis scripta en
Chaenotheca stemonea is deze soort op diverse
oude landgoederen in Overijssel en Gelderland
aangetroffen bij inventarisaties van Natuurmonumenten (A. Aptroot) en de provincie Overijssel (C.M. van Herk). Kennelijk is het geen soort
meer die oude bosrelicten aangeeft; hij lijkt zich
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Figuur 1. Lecidea lithophila (zwarte granietkorst) op graniet op de dijk bij Schellinkhout (foto: Arjan
de Groot).
uit te breiden naar bossen met een bepaalde ouderdom en hoge luchtvochtigheidscondities.
Lecania atrynoides: De Nek, IJsselmeerdijk, coord. 137.6-515.1, 15-9-2010, A. de Groot, det.
L.B. Sparrius, op zandsteen.
Lecania cyrtellina: Amelisweerd, Bunnik, coord. 141-453, 21-4-2009, J.L. Spier, op es.
Lecania naegelii: Deze soort is de afgelopen
jaren veel gevonden op allerlei beschaduwde
plekken, in bossen en parken, maar ook op takjes van vlier in de duinen. In jonge bossen in
Flevoland is de soort plaatselijk algemeen. Lange
tijd was de soort vooral bekend uit oude beukenbossen op de Veluwe.
Lecanora cenisia: NOP Zuidermeerdijk, o.a. coord. 168.9-525.4, 22-2-2009, A. Aptroot, op
graniet; Kolhorn (NH), verhard stuk van
Waarddijk bij gemaal ten noorden van het dorp,
coörd. 122.8-535.5, 24-2-2010, A. Aptroot, op
graniet [2 exx].
Lecanora confusa: Buiten het kerngebied, ZWNederland, is deze soort ook gevonden in Aalsmeer, Oever Westeinder, 0.2 km N van watertoren, coörd. 111.9-474.4, 25-8-2009, A.M. Brand,
op es in grazige wegberm; Lelystad, Houttuinen,
coörd. 162.9-501.9, 18-2-2011, H.J. Timmerman,
det. L.B. Sparrius, herb. H.J. Timmerman, op
linde.
Lecanora hybocarpa: Landgoed De Colckhof,
coörd. 210.0-496.2, 1-12-2009, C.M. van Herk,
op oude beuk.
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Lecanora orosthea: Zwolle, begraafplaats Bergklooster, coörd. 205.2-505.3, 16-11-2010, L.B.
Sparrius, op zandsteen.
Lecanora pannonica: Gevonden op de kerken
van Schaijk, Haren NB, Geffen, Esch, St. Michielsgestel, Genderen (A. Aptroot), Winsum (GR) (M.
Brand), Kootwijk, Rhenen (L.B. Sparrius) en
Vorchten (H. Timmerman).
Lecanora rupicola: Sabina, dijk Volkerak, o.a.
coörd. 86.2-410.2, 21-5-2011, A. Aptroot, op
basalt; Overveen, Elswout, balustrade W van
huis, coörd. 101.0-488.0, 27-2-2009, L.B.
Sparrius, twee exemplaren op horizontale zandsteen van trapleuning; Van Ewijcksluis, coörd.
120.5-544.5, 24-2-2010, L.B. Sparrius, 1 exemplaar op graniet; Kolhorn (NH), verhard stuk van
Waarddijk bij gemaal ten noorden van het dorp,
coörd. 122.8-535.5, 24-2-2010, A. Aptroot, 1 exx
op graniet.
Lecanora soralifera: Coörd. 130.7-490.3, 1-62009, A. de Groot, det. A. Aptroot, op graniet;
Overveen, Elswout, balustrade O van huis, coörd.
101.1-488.0, 27-2-2009, L.B. Sparrius, op zandsteen.
Lecanora subcarpinea: Behalve op de noordelijke zandgronden ook gevonden door Leo Spier
bij Zeewolde, Soesterberg en Bunnik.
Lecanora subsaligna: Amersfoort, coörd. 154464, 19-3-2009, J.L. Spier, det. A. Aptroot, herb.
J.L. Spier, op berk.
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Lecanora varia: Heel, St Anna's Beemd, coörd.
191.1-354.1, 13-9-2009, A.M. Brand, op hardhout van klaphekje; Steiger nabij Groene Kathedraal, coörd. 150.1-481.5, 28-2-2010, L.B. Sparrius, op hardhout; Vlieland, coörd. 134-590, 1111-2011, J.L. Spier, op hardhout.
Lecidea lapicida: Urk, geologisch reservaat
P.vd.Lijn, coörd. 169.5-521.1, 14-3-2009, A.M.
Brand, op granietblokken op open plek in bos,
begraasd door pony's.
Lecidea lithophila: Zuiderdijk bij Schellinkhout,
coörd. 137.4-515.1, 10-10-2010, A. de Groot, det.
A. Aptroot, op graniet van zeedijk (figuur 1).
Lecidea promixta: IJsselmeerdijk Edam/Volendam, coörd. 134.4-501.6, 24-1-2009, A. Aptroot,
op graniet; Odoorn, Borgerderweg, coörd. 252.7542.7, 30-4-2011, H.J. Timmerman, op zwerfstenen langs weg.
Lecidella anomaloides: Fort Ruigenhoek, coord. 137.2-460.2, 3-2009, A. Aptroot, op baksteen; Den Bosch, Crèvecoeur, coörd. 146.6416.4, 25-3-2011, A. Aptroot, op baksteen;
Marknesse, Groene Zoom, coörd. 187.2-524.8,
16-1-2011, A. Aptroot, op baksteen; Nieuwstadt
(L.), kerk en kerkhof, coörd. 188.1-338.6, 13-92009, L.B. Sparrius, op baksteen.
Lemmopsis pelodes: Horsterwold, Stille Kern,
coörd. 160.5-480.4, 11-9-2010, H.J. Timmerman,
op aangetrapte grond van pad.
Lempholemma chalazanum: Nieuwstadt (L.),
kerk en kerkhof, coörd. 188.1-338.6, 13-9-2009,
A. Aptroot, op klei.
Lempholemma polyanthes: Raamsdonk, kerkhof, coörd. 121.6-411.8, 17-3-2011, A. Aptroot,
op harde kalksteen; Oirsbeek (L), rond kerk,
coörd. 191.5-329.0, 12-9-2009, L.B. Sparrius, op
baksteen.
Lepraria neglecta: Voorsterbos, coörd. 188.5521.3, 16-1-2011, A. Aptroot, op zwerfstenen op
speelveld (de chemische vorm die ook wel als L.
caesioalba onderscheiden wordt).
Lepraria membranacea: Kasteel Biljoen, coörd.
196-445, 23-9-2009, A. Aptroot, op eik.
Lepraria umbricola: Davenschot, coörd. 211.5497.3, 11-12-2009, C.M. van Herk, op beschaduwde boomvoeten; De Star, coörd. 223.9-512.6,
18-11-2009, C.M. van Herk, op bomen langs ven;
Jodenbos, coörd. 220.2-517.1, 22-1-2010, C.M.
van Herk, op eik; Deelerwoud, coörd. 193.1456.2, 9-4-2009, P. Kroon.
Leptogium gelatinosum: Halfweg, Spaarndammerdijk, oude zeemuur, coörd. 112.5-489.2, 154-2011, H.J. Timmerman, op baksteen.
Leptogium plicatile: Veel gevonden op dijken
langs de westelijke IJsselmeerkust (A. de Groot
en A. Aptroot) en langs de IJssel (A. Aptroot).
Leptogium schraderi: Marnewaard, coörd.
211.7-601.7, 7-2010, A. Aptroot, op kalkrijk
zand; Nijmegen, Ooij, bij ruïne aan Hezelstraat,
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W van dorp, coörd. 192.3-429.9, 15-9-2009, A.M.
Brand, op oude bakstenen muur aan sloot.
Leptogium turgidum: Vuurtoreneiland, coörd.
129.5-487.2, 17-10-2011, H.J. Timmerman, op
beton.
Lichenoconium pyxidatae: Sellingen, kerkhof,
coörd. 273.1-552.2, 14-8-2009, A.M. Brand, op
perkjes van graven met kleine steentjes.
Lichenodiplis lecanorae: Schiermonnikoog,
Kwelder O van Kobbeduinen, ZO van Hpl Q, coord. 212.1-611.8, 9-9-2009, A.M. Brand, op duindoorn op laag duintje in kwelder.
Melanelixia subargentifera: Spakenburg, Oostsingel, Z van Spieringweg, op Fraxinus in berm
van weg langs bedrijventerrein en sloot, coörd.
154.5-473.6, 19-8-2010, leg. & herb. Brand
61001.
Melanohalea exasperata: Lelystad, Vaartweg,
coörd. 157.8-501.3, 12-12-2010, H.J. Timmerman, det. A. Aptroot, herb. H.J. Timmerman, op
es; Tholen, Speelmansplaten, bruggetje naar
leidam, op hardhout van weinig gebruikte brug,
coörd. 71.5-391.2, 3-9-2010, leg. & herb. Brand
61232.
Micarea leprosula: Terhorsterzand, coörd. o.a.
226-538, 2009, A. Aptroot, op zand; Hulshorsterzand, coörd. 170-475, 11-12-2009, G. de Graaf,
op zand; Heeze, Groote Heide, coörd. 165.0376.3, 20-11-2010, L.B. Sparrius, op zand; Caitwickerzand e.o., coörd. o.a. 180.8-468.2, 14-42011, L.B. Sparrius, op zand.
Micarea lithinella: Witterveld, Haarbos, Assen,
coörd. 231-554, 24-2-2009, J.L. Spier, op kiezelsteen; Boswachterij Odoorn, Schapenpark,
coörd. 250.9-542.8, 30-4-2011, H.J. Timmerman,
op losse zwerfsteen in hei.
Micarea misella: Boswachterij Odoorn, Poolshoogte, coörd. 251.2-543.7, 30-4-2011, H.J. Timmerman, det./herb. A. Aptroot, op hout; De
Schans, coörd. 223.6-510.4, 19-11-2009, C.M.
van Herk, op hout; Deelerwoud, coörd. o.a. 193455, 29-5-2010, P. Kroon, op hout; Soest, De
Stompert, coörd. 148-461, 7-2-2009, L.B. Sparrius, op hout; Sterksel, Putheide, coörd. 173.0372.0, 20-11-2010, L.B. Sparrius, op hout.
Micarea peliocarpa: Cronebos, coörd. o.a.
142.6-468.1, 2010, A. Aptroot.
Muellerella lichenicola: Texel, Slufter, bij Slufterbollen, coörd. 115.9-571.8, 17-6-2009, A.M.
Brand, op schelpen (Cardium) op vlakke uitgestoven bodem van valleitje; Venray, Merselo, RK
kerk, coörd. 192.6-393.5, 14-9-2009, A.M. Brand,
op kalksteen van kapelletje op kerkhof.
Mycocalicium subtile: Deelerwoud, coörd.
191.3-455.5, 2-2-2009, P. Kroon, op hout; Zeist,
padvinderslaaan, t.o. scoutinggebouw De Vonk,
coörd. 146.6-455, 12-12-2010, A. van den Bremer, herb. L.B. Sparrius, op hout.
Mycoporum antecellens: Deze soort is massaal
gevonden op oude beuken in het Edese bos (L.B.
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Sparrius). Daarnaast zijn er waarnemingen uit
het Speulderbos (L.B. Sparrius) en de Hoog Soerense Bossen (H.J. Timmerman). De soort lijkt
van een afstand op steriele Graphis scripta, maar
heeft kleine en grote puntjes (pycnidiën en
peritheciën).
Myriospora heppii: Dijk Enkhuizen, coörd.
148.6-522.6, 17-3-2010, A. Aptroot, op schelpen;
Linne, spoorwegovergang Stationsstraat, coörd.
192.9-350.5, 13-9-2009, A.M. Brand, op oud ballastbed, kaal grind tussen sporen, kiezelsteen;
Beek (L.), sportvelden, coörd. 184.5-328.6, 12-92009, L.B. Sparrius, op betongruis.
Normandina acroglypta: N van Saaksum, coord. 224.2-593.0 7-2010, A. Aptroot, op iep;
Wassenaar, De Klip-Bierlap, coörd. o.a. 85.1463.3, 24-3-2011, leg./det. L.B. Sparrius, herb.
A.M. Brand, op abeel; Voorlanden Zeewolde, coord. 164.9-477.5, 24-10-2009, H.J. Timmerman,
op wilg.
Normandina pulchella: Deze tot voor kort nog
erg bijzondere soort duikt de laatste jaren op
tientallen plekken op, met name op jonge bomen
in bossen. Groeide de soort voorheen op matjes
van Frullania dilatata, nu lijkt de soort genoegen
te nemen met draadalgen en kale schors. In het
algemeen zijn de groeiplaatsen beperkt tot een
kleine tot grote plek op een enkele boom. Op een
enkele plek is de soort meerdere jaren achter
elkaar gezien, waarmee de toekomst er voor dit
lichtblauwe korstmos weer gunstig uitziet.
Ochrolechia microstictoides: Doornspijk, landgoed Klarenbeek, coörd. 184.6-491.6, 7-112010, H.J. Timmerman, op eik.
Ochrolechia parella: Nieuwe vindplaatsen buiten het kerngebied (westelijke IJsselmeerkust):
Termunterzijl, coörd. 263-592, 14-8-2010, G.
Hartholt, det. G. Hartholt, op ten minste 3 granieten keien in de zeedijk;
Ochrolechia subviridis: Bovensmilde, coörd.
228.7-556.0, 14-10-2009, C.M. van Herk, op eik
langs weg; Gasselternijveen, coörd. 253.5-556.6,
16-9-2009, C.M. van Herk, op eik in dorp; Doneren, coörd. 232.5-568.2, 20-8-2009, C.M. van
Herk, op eik in tuin.
Opegrapha areniseda: Slotkapel, Egmond a/d
Hoef, coörd. 105.1-515.2, 27-7-2010, A. de
Groot, det. A. Aptroot, in cementvoeg van bakstenen kerkmuur (zie omslagfoto); Kortehemmen
(Z van Drachten), coörd. 200.9-565.9, 12-82009, A.M. Brand, op baksteen van klein bakstenen kerkje langs bosrand.
Opegrapha confluens: IJsselmeerdijk Edam/
Volendam, coörd. 134.0-502.9, 24-1-2009, A. Aptroot, op graniet; Z van Edam, IJsselmeerdijk,
coörd. 134-502.9, 24-1-2009, L.B. Sparrius, op
basalt; Z van Venhuizen, Zuiderdijk, coörd.
144.3-518.3, 27-1-2011, L.B. Sparrius, op
graniet.
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Opegrapha demutata: Nieuwe vindplaatsen
van deze steenbewonende soort met witberijpte
(niet gele) apotheciën: Den Bosch, Crèvecoeur,
coörd. 146.6-416.4, 25-3-2011, A. Aptroot, op
baksteen; Witteveen, begraafplaats, coörd.
241.5-536.6, 29-4-2011, L.B. Sparrius, onderaan
N-zijde verticale kalkstenen grafsteen in bos;
Vuurtoreneiland, coörd. 129.5-487.2, 17-102011, H.J. Timmerman, op baksteen; Ransdorp,
kerktoren, coörd. 126.1-489.5, 17-10-2011, H.J.
Timmerman, op baksteen.
Opegrapha gyrocarpa: Gevonden op baksteenmuren van de kerken van Terheijden, Fransum,
Raamsdonk (A. Aptroot), Ureterp (M. Brand),
Westerbork, op een zandstenen grafsteen op de
begraafplaats van Strijen, en in Overveen op
Landgoed Elswout (L.B. Sparrius).
Opegrapha mougeotii: Gevonden op baksteenmuren op Fort Vechten en de landgoederen
Gooilust, Hilverbeek, Land en Bosch (A. Aptroot)
en Elswout (L.B. Sparrius). De relatie tot de
epifyten Opegrapha varia en O. viridipruinosa is
nog onduidelijk.
Opegrapha rupestris: Raamsdonk, kerk, coörd.
121.6-411.8, 17-3-2011, A. Aptroot, op tufsteen
op Verrucaria calciseda.
Parmelina pastillifera: Noordoostpolder, Creil,
begraafplaats, op Sorbus aria, verspreide bomen
op beschutte begraafplaats, coörd. 173.9-530.6,
12-7-2011, leg. & herb. Brand 62514.
Parmotrema pseudoreticulatum: Loosdrecht,
weg naar Zonnestraal, coörd. 138.5-468.2, 3011-2011, A. Aptroot, op linde; Oirschot, Z-oever
van Wilhelminakanaal, coörd. 150.3-390.2, 11-92009, A.M. Brand, op eik aan zandweg; Mantinge, coörd. 238.1-535.3, 21-9-2009, C.M. van
Herk, op eik langs weg; Amersfoort, coörd. 152464, 19-4-2011, J.L. Spier, op els.
Parmotrema reticulatum: Elp, coörd. 239.2544.3, 7-9-2009, C.M. van Herk, op eik langs
weg; Zeist, coörd. 147.559-454.56, 11-12-2010,
L.B. Sparrius, op horizontale tak eik in heide, één
groot exx.
Peltigera hymenina: Groeve ‘t Rooth, coörd.
182.7-316.3, 8-2010, A. Aptroot, op lemig zand;
Lage Vuursche, Vijverhof, coörd. 143.9-463.6, 912-2011, A. Aptroot, op kalkarm zand; Heel, St
Anna's Beemd, coörd. 191.1-354.1, 13-9-2009,
A.M. Brand, op open, zandige, begraasde grond
(rand om voorm. grindgat), nieuwe natuur; Buinerveld, coörd. 252.7-547.2, 17-10-2009, B.
Oving; Emergobos - Ouder Gedeelte, coörd.
261.1-571.2, 15-10-2009, B. Oving.
Peltigera membranacea: Lauwersmeer, coörd.
211.2-601.5, 7-2010, A. Aptroot, op kalkrijk
zand; Eext - Landgoed Hoogveld, coörd. 242.8556.1, 20-11-2009, B. Oving.
Peltigera neckeri: Termunterzijl, coörd. 262592, 2-9-2011, G. Hartholt, op zeedijk.; De Strubben, coörd. 242.3-564.8, 4-10-2009, B. Oving;
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Schiermonnikoog, duinen Cornelis Visserpad,
coörd. 207.3-611.5, 17-9-2010, L.B. Sparrius, op
kalkrijk zand.
Peltigera ponojensis: Zeepeduinen, coörd. 39413.3, 2009, A. Aptroot, op kalkrijk zand; Den
Dolder, coörd. 146.8-461.9, 2009, A. Aptroot;
Vliegveld Soesterberg, o.a. coörd. 146.2-460.9,
20-9-2011, A. Aptroot, op kalkarm zand; Eemshaven, Z van Julianahaven, coörd. 249.7-607.7,
16-8-2009, A.M. Brand, op open, vlak terrein met
kalkrijk zand; Heel, St Anna's Beemd, coörd.
191.1-354.1, 13-9-2009, A.M. Brand, op open,
zandige, begraasde grond (rand om voorm.
grindgat), nieuwe natuur; Eemshaven, Z van Julianahaven, coörd. 249.7-607.7, 16-8-2009, A.M.
Brand, op open, vlak terrein met kalkrijk zand;
Schiermonnikoog, duin ZW van vuurtoren, coord. 205.3-611.1, 8-9-2009, A.M. Brand, op Nhelling in duin; Tholen, Bergsediepsluis, Z-deel,
op zandige grond tussen pad en struiken, coörd.
70.5-391.9, 3-9-2010, leg. & herb. Brand 61217.
Pertusaria aspergilla: Zuiderdijk bij Schellinkhout, coörd. 137.4-515.1, 10-10-2010, A. de
Groot, det. A. Aptroot, op graniet van zeedijk.
Pertusaria corallina: Zuiderdijk bij Schellinkhout, coörd. 137.4-515.1, 10-10-2010, A. de
Groot, det. A. Aptroot, op graniet van zeedijk.
Pertusaria lactescens: IJsselmeerdijk Edam/
Volendam, coörd. 134.3-502.2, 24-1-2009, A.
Aptroot, op graniet; Zuiderdijk bij Schellinkhout,
coörd. 137.4-515.1, 10-10-2010, A. de Groot, det.
A. Aptroot, op graniet van zeedijk; N van Volendam, IJsselmeerdijk, coörd. 134.3-502.3, 24-12009, L.B. Sparrius, op graniet; Z van Venhuizen,
Zuiderdijk, coörd. 144.3-518.3, 27-1-2011, L.B.
Sparrius, op graniet.
Phaeophyscia endophoenicea: Mekkelhorst,
coörd. 252.4-486.6, 7-12-2009, C.M. van Herk,
op eik.
Phaeosporobolus alpinus: Loonse Duinen-W,
coörd. 135-407.2, 12-7-2010, A. Aptroot, op Cladonia pulvinata.
Phlyctis agelaea: Menaldum, Schatzenburg,
NW-rand van park van landgoed, op oude Fraxinus aan rand van parkbos, coörd. 172.4-579.5, 89-2009, leg. & herb. A.M. Brand 57669. Deze
middeneuropese soort werd tussen 1827 en
1904 op 14 plekken gevonden, vooral in landgoedbossen en op diverse boomsoorten (meestal beuk, maar ook eik, wilg en kastanje). Van de
huidige vindplaats resteert alleen nog de
boomvoet, waar de soort samen groeit met
Porina borreri en andere oud-bossoorten, zoals
Enterographa crassa. Een spectaculaire vondst,
van een soort die ruim een eeuw niet meer was
aangetroffen, maar vermoedelijk wel al lange
tijd op deze plek aanwezig is geweest.
Phoma peltigerae: Best, Prinses Christinalaan,
coörd. 154,1-391, 11-9-2009, A.M. Brand, op
zandig, braakliggend terrein.

58

Physcia clementei: Weert, Kampershoek, coord. 178.3-364.4, 28-3-2011, A. Aptroot, op linde; Urk, Staartweg, coörd. 170.2-520.2, 16-12011, A. Aptroot, op esdoorn; Bunnik, coörd.
139-453, 6-4-2009, J.L. Spier, det. A. Aptroot,
herb. J.L. Spier, op esdoorn; Linne, Rijksweg, Z
van Driesprong, coörd. 192.5-350.4, 13-9-2009,
A.M. Brand, op oude beuken langs drukke, stoffige weg; Schiermonnikoog, adres: Middenstreek
62, coörd. 206.0-610.5, 3-2010, U. De Bruyn, det.
U. De Bruyn, op iep; Holsloot, coörd. 249.4528.8, 5-10-2009, C.M. van Herk, op eik langs
kanaal; Amsterdam, Singel, westzijde, tegenover
nummer 130, tussen Bergstraat en Blauwburgwal, coörd. 121.1-487.6, 17-3-2009, H.J. Timmerman, det. L.B. Sparrius, op iep op twee meter
hoogte, zuidzijde stam; Leusden, coörd. 158459, 23-3-2011, A. van den Bremer, herb. J.L.
Spier, op linde; Schiermonnikoog, dorp, Middenstreek/Martjesland, coörd. 205.9-610.4, 18-92010, H.J. Timmerman, op iep; Amsterdam,
Fizeaustraat, coörd. 123.8-483.9, 9-7-2011, H.J.
Timmerman, op linde; Amsterdamse Bos, Koenenkade, coörd. o.a. 118.6-482.5, 5-11-2011, H.J.
Timmerman, vele exemplaren op populier.
Physcia leptalea: Ulvenhout, Galdersemeer,
NO-zijde, op jonge Quercus in klein, open bosje
aan rand grasveld langs plas, coörd. 111.3393.1, 2-9-2010, leg. & herb. Brand 61172.
Physcia tribacioides: Amsterdam, Prinsengracht, coörd. 121.5-486.0, 17-3-2010, H.J. Timmerman, det. A. Aptroot, herb. H.J. Timmerman,
1 groot en 9 kleine exx, op grote iep op hoek
Reguliersgracht; Andersche Diep, coörd. 242.7554.9, 9-9-2009, C.M. van Herk, op eik; Holsloot,
coörd. 250.9-528.6, 9-10-2009, C.M. van Herk,
op eik; Leiden, Groenmarkt, coörd. 93.7-463.3,
15-5-2010, K. Brusee, det. L.B. Sparrius, op stam
oude linde op 1.25 m hoogte; Amsterdam, Entrepotdok, coörd. 122.8-486.8, 4-3-2011, H.J. Timmerman, op iep, meerdere exx.
Piccolia ochrophora: Horsterwold, Stille Kern,
coörd. 161.7-480.5, 21-3-2009, A. Aptroot, op
vlier; Schinveldse bossen (L.), coörd. 197-331.9,
13-9-2009, L.B. Sparrius, op vlier; Swifterbant,
Harderbos, bij Hoge Dwarsvaart, op Sambucus
aan bosrand, open strook onder hoogspanningsleiding, coörd. 170.9-489.9, 31-7-2011, herb.
Brand 62719.
Placidium squamulosum: Sint-Pietersberg, coord. o.a. 175.7-315.5, 31-12-2011, A. Aptroot; St.
Pietersberg, ENCI Groeve, Oehoevallei, coörd.
o.a. 175.7-315.5, 12-5-2011, A. Aptroot.
Polyblastia albida: Mechelen, RK kerk, op kalksteen (tufkrijt), topstenen van muurtje om kerk
(Z-zijde), 192.9-311.9, 12-9-2009, leg. & herb.
Brand 57974.
Polycoccum peltigerae: Best, Prinses Christinalaan, coörd. 154.1-391, 11-9-2009, A.M. Brand,
op zandig, braakliggend terrein; Schiermonnik-
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Figuur 2. Pyrenula chlorospila (duinknikker) op een esdoorn in het Ananasbos te Schagerbrug (foto:
Arjan de Groot).
oog, O-deel, duinen bij paal 13.3, coörd. 214.9613.3, 9-9-2009, A.M. Brand, op steile N-helling
van jong duin; Eemshaven, Z van Julianahaven,
coörd. 249.7-607.7, 16-8-2009, A.M. Brand, op
open, vlak terrein met kalkrijk zand; Sellingen,
kerkhof, coörd. 273.1-552.2, 14-8-2009, A.M.
Brand, perkjes van graven met kleine steentjes.
Porina borreri: Menaldum, Schatzenburg, NWrand van landgoedpark, op Fraxinus, basis van
boom aan rand parkbos, coörd. 172.4-579.5, 89-2009, leg. & herb. A.M. Brand 57667. Deze onopvallende soort komt in oude loofbossen in
heel Europa voor en werd eenmaal eerder in Nederland gevonden, door Maas Geesteranus bij
Kollum (1954: 591), ook in het N van Friesland.
De vindplaats is geen lang leven beschoren:
momenteel rest nog een afgezaagde stambasis
waarop de soort samen met de eveneens herontdekte Phlyctis agelaea gevonden werd.
Porocyphus byssoides: Apeldoorn, Begraafplaats Soerenseweg, op cement tussen leisteen
van horizontale grafbedekking; beschutte plaats,
192.6-470.1, 20-8-2010, leg. & det. Brand 61025.
Porocyphus coccodes: IJsseldal N van Doesburg, coörd. o.a. 205.4-448.7, 21-4-2011, A. Aptroot, op graniet; Nijmegen, Ooij, krib in Waal, O
van dorp, coörd. 193.5-430.3, 15-9-2009, A.M.
Brand, op basalt van krib; Linne, Maasoever bij
Merum, coörd. 193.5-354.5, 13-9-2009, A.M.
Brand, op kalksteen, los gestort aan oever. De
status van deze soort is nog onduidelijk. De ken-
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merken komen vooralsnog het meest overeen
met P. coccodes.
Pronectria robergei: Den Dolder, coörd. 145.9461.5, 17-4-2009, J.L. Spier, det. L.B. Sparrius, op
kalkrijk zand op Peltigera didactyla.
Pyrenula chlorospila: Schagerbrug, Ananasbos,
coörd. 110.3-534.9, 17-10-2010, A. de Groot, det.
A. Aptroot, op esdoorn (figuur 2).
Pyrenula nitida: Boekesteyn, coörd. 137.4473.8, 2010, A. Aptroot; De Gunne, coörd. o.a.
211.7-496.3, 11-12-2009, C.M. van Herk, op beukenberceau; De Colckhof, coörd. o.a. 210.2496.3, 1-12-2009, C.M. van Herk, op beukenberceau.
Ramalina canariensis: Eelde, coörd. 232.1573.1, 20-8-2009, C.M. van Herk, op eik langs
weg; Dalerveen, coörd. 251.0-524.9, 29-10-2009,
C.M. van Herk, op eik langs weg; Texel, N-zijde
Mokbaai, coörd. 113-558, 26-9-2011, R. Haveman, det. L.B. Sparrius (foto), op hardhouten
paal, 1 exemplaar.
Ramalina fraxinea: Wateren, coörd. 215.4548.2, 15-4-2010, C.M. van Herk, op eik langs
weg; Lhee, coörd. 222.8-538.3, 6-4-2010, C.M.
van Herk, op eik; Groene Kathedraal, coörd.
150.2-481.5, 28-2-2010, L.B. Sparrius, diverse
exemplaren op populier; Noord-Hollands Duinreservaat, coörd. 103.4-513.3, 10-5-2011, L.B.
Sparrius, op populier; Ekehaar, coörd. 236.7552.6, 2-11-2011, L.B. Sparrius, enkele kleine
exemplaren op oude eik.
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Ramalina lacera: Schermer, Noordervaart,
Emerentianahoeve, coörd. 114.5-514.6, 30-82009, A.M. Brand, op dikke es bij oprijlaan van
boerderij.
Ramalina pollinaria: Exloo, coörd. 252.3-547.1,
10-9-2009, C.M. van Herk, op eik; Beilen, coörd.
231.2-543.3, 7-4-2010, C.M. van Herk, op eik;
Vorden, Hackfort, op N-muur van kasteel, vrijstaand, abundant, ca. 1-6 m hoog, coörd. 215.9457.2, 28-7-2011, leg. & det. Brand 62651.
Rhizocarpon distinctum: Nijbeets, kerkhof, coord. 196.3-564.6, 12-8-2009, A.M. Brand, op leisteen van graf.
Rhizocarpon lavatum: IJsselmeerdijk Edam/
Volendam, coörd. 134.2-502.5, 24-1-2009, A. Aptroot, op graniet.
Rhizocarpon petraeum: NOP Zuidermeerdijk,
coörd. 169-528.3, 22-2-2009, A. Aptroot, op graniet; Tollebeek, begraafplaats, coörd. 174-521.3,
16-1-2011, A. Aptroot, op baksteen.
Rinodina efflorescens: Sellingen, Hassebergerweg O van Sellingersluis, coörd. 274.7-552.2, 148-2009, A.M. Brand, op jonge eik langs weg door
akkers; Van Leydenhof, coörd. 74.6-451.9, 24-52009, L.B. Sparrius, op horizontale eikentakken.
Rinodina teichophila: Coörd. 112.5-489.2, 510-2011, A. de Groot, op zandsteen; Winsum
(Gr.), Sauwerd, kerkhof, coörd. 231.4-590.5, 138-2009, A.M. Brand, op zandsteen van grafzerk,
bovenzijde.
Sarcogyne clavus: NOP, Zuidermeerdijk, coörd.
o.a. 169-530, 22-2-2009, A. Aptroot, op graniet;
Coörd. 136.4-537.9, 9-9-2010, A. de Groot, op
twee granietblokken.
Sarcogyne privigna: Diverse plekken op de dijk
rond de Noordoostpolder door André Aptroot
en Maarten Brand gevonden; Uithoorn, De Kwakel, Begraafplaats aan Noorddammerweg, coörd.
114.9-473.4, 25-8-2009, A.M. Brand, op graniet
van grafzerk met jaartal 2000.
Sarcosagium campestre: Jirnsum zuidelijk
kerk, coörd. 182.2-565.5, 5-11-2010, A. Aptroot,
op baksteen; Dijk Enkhuizen, coörd. 148.6522.6, 17-3-2010, A. Aptroot, op kalkarm zand;
Berkel en Roderijs, NH kerk, coörd. 92.6-445.3,
25-7-2010, L.B. Sparrius, op klei; Nieuwstadt
(L.), kerk en kerkhof, coörd. 188.1-338.6, 13-92009, A. Aptroot, op klei.
Scoliciosporum chlorococcum: Haamstede –
Zeepeduinen, coörd. 40.4-413.6, 14-9-2011, det.
A. Aptroot, herb. H. Toetenel, op eik.
Skyttea buelliae: Venray, Beekweg, NW van Daland, coörd. 190.8-394.7, 14-9-2009, A.M. Brand,
op eik langs weg aan bosrand.
Sphinctrina anglica: Hoogeveen, coörd. 226.8526.2, 21-4-2010, C.M. van Herk, op eik.
Strigula jamesii: Barger Oosterveld, RK begraafplaats, coörd. 261.3-532.6, 1-5-2011, H.J.
Timmerman, det. A. Aptroot, op appel; Aalsmeer,
Westeinderplas, tussen Grote en Kleine Poel, W
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van Vossengat, coörd. 111.4-474.8, 25-8-2009,
A.M. Brand, op wilg in moerassig bosje; Rinsumageest (Fr.), Sijbrandahuis, op Ulmus, open
bosje tussen kerkje en boerderij, coörd. 192.0591.8, 22-9-2010, leg. & herb. Brand 61385.
Strigula taylorii: Noordoostpolder, IJsselmeerdijk, N van Urk bij km 19.2, op basalt van dijk, in
spleten tussen basaltblokken, coörd. 168.9524.5, 15-9-2011, leg. & det. Brand 62863.
Telogalla olivieri: Kromme Horne (Wierum
kwelder), coörd. 197-602, 2011, A. Aptroot, op
hardhout op Xanthoria parietina; Noordoostpolder, IJsselmeerdijk, Z van Rotterdamse Hoek, coord. 168.9-530.3, 14-3-2009, A.M. Brand, op
basalt.
Thelidium decipiens: Gulpen, begraafplaats
aan Kiewegracht, coörd. 190.4-314.2, 12-9-2009,
A.M. Brand, op kalksteen op top van muur.
Thelidium minimum: Zuidschermer, RK kerk,
coörd. 113.7-511, 30-8-2009, A.M. Brand, op
schelpen op graf.
Thelidium zwackhii: Horsterwold, Stille Kern,
coörd. 161.5-480.9, 21-3-2009, H.J. Timmerman,
herb. A. Aptroot, op harde kalksteen.
Thelocarpon laureri: Nieuw-Balinge, dorpsplein, coörd. 237.1-531.8, 29-4-2011, A. Aptroot,
op graniet.
Thelocarpon lichenicola: Zwanewater, coörd.
107.9-535.5, 4-2010, A. Aptroot, op turf; Enschede, coörd. 255.49-474.821, 2010, H. Jagers, det.
L.B. Sparrius.
Thelotrema lepadinum: Ruiten A, coörd. o.a.
271.2-558.7, 2010, A. Aptroot.
Trapeliopsis gelatinosa: De Horte, coörd.
210.1-501.2, 20-11-2009, C.M. van Herk, op rottend hout; Luttenbergveld, coörd. 220.2-494.5,
16-11-2009, C.M. van Herk, op rottend hout.
Tuckermanopsis chlorophylla: Deelerwoud,
coörd. 192.1-455.1, 29-5-2010, P. Kroon, op eik,
klein exemplaar op oude eik langs pad in heide.
Usnea esperantiana: Assen, Groote Zand bij
Hooghalen, coörd. 234.2-550, 15-8-2009, A.M.
Brand, op eik; Tholen, Speelmansplaten, bruggetje naar leidam, op hardhout van weinig gebruikte brug, 71.5-391.23-9-2010, leg. & herb.
Brand 61231.
Usnea fulvoreagens: Apeldoorn, Koning Lodewijklaan N van Soerenseweg, op Tilia in brede
grasberm van laan door buitenwijk, coörd.
193.2-470.4, 20-8-2010, leg. & det. Brand 61014.
Verrucaria aquatilis: Kasteel Biljoen, coörd.
196-445, 23-9-2009, A. Aptroot, op graniet; IJsselmeerdijk Edam/Volendam, o.a. coörd. 133.8503.0, 24-1-2009, A. Aptroot, op graniet; Nijkerk, Deuverden, in beekje op zwerfsteen, coörd.
164.6-470.5, 19-7-2011, A. Aptroot, op kiezelsteen; Streefkerk, Lekdijk W van dorp, coörd.
110.1-434.9, 31-8-2009, A.M. Brand, op basalt,
losse blokken aan voet van dijk, tussen riet.
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Verrucaria denudata: Kasteel Biljoen, coörd.
196-445, 23-9-2009, A. Aptroot, op graniet; IJsselmeerdijk Edam/Volendam, coörd. o.a. 133.9503.0, 24-1-2009, A. Aptroot, op graniet; Bunde,
Armenbos, kiezels in bronbeek met Hildenbrandtia rivularis, coörd. 180.0-324.8, 11-3-2011, K.W.
van Dort; Z van Edam, IJsselmeerdijk, coörd. o.a.
133.7-503.1, 24-1-2009, L.B. Sparrius, op graniet; Diemen, Diemerzeedijk, coörd. 130.2-483.7,
18-6-2011, H.J. Timmerman, op zijkant basaltblokken.
Verrucaria elaeina: Land en Bosch, coörd.
137.8-472.0, 2010, A. Aptroot; Sint Geertruid,
Savelsbos, ingang vuursteengroeve, coörd.
180.2-311.7, 26-8-2011, A. Aptroot, op vuursteen; Sint Geertruid, Savelsbos, Schone Grub,
coörd. 180,7-312,1, 26-8-2011, A. Aptroot, op
vuursteen.
Verrucaria fusconigrescens: NOP Zuidermeerdijk, coörd. 169-526.7, 22-2-2009, A. Aptroot, op
harde kalksteen.
Verrucaria internigrescens: Vuurtoreneiland,
coörd. 129.5-487.2, 17-10-2011, H.J. Timmerman, op graniet.
Verrucaria
rheitrophila:
Limbrichterbos,
coörd. 185.4-336.9, 31-12-2011, A. Aptroot; Guttecoven, Grasbroek, coörd. 185,5-336,9, 7-32011, A. Aptroot, op kiezelsteen in beekje, onder
water.
Verrucaria striatula: Bierum, Eemsdijk bij
Hoogwatum, coörd. 254.9-601.1, 16-8-2009, A.
M. Brand, op graniet van zeedijk, littorale zone.
Verrucocladosporium dirinae: Haamstede,
kerk, coörd. 41.3-413.4, 15-10-2011, L.B. Sparrius, op baksteen op Dirina massiliensis.
Vezdaea acicularis: Vliegveld Soesterberg, coord. 147,3-460,4, 2010, A. Aptroot, op kalkarm
zand.
Xanthoparmelia loxodes: Sabina, dijk Volkerak, coörd. 86.1-409.9, 20-7-2011, A. Aptroot, op
basalt.
Xanthoparmelia mougeotii: Laren bij watertoren, coörd. 142.6-474.6, 12-11-2010, A. Aptroot,
op graniet; Sabina, dijk Volkerak, coörd. o.a.
86.2-410.2, 21-5-2011, A. Aptroot, op basalt en
plastic; Schiermonnikoog, Middenstreek 62,
coörd. 206.0-610.5, 3-2010, U. De Bruyn, det. A.
Aptroot, op dakpan; Sellingen, Laude, hoek Oosterkampweg, coörd. 272.1-550.4, 14-8-2009,
A.M. Brand, op dakpannen van grote schuur.
Xanthoparmelia pulla: NOP Zuidermeerdijk,
coörd. 169.0-530.0, 22-2-2009, A. Aptroot, op
graniet; Raamsdonk, kerkhof, coörd. 121.6411.8, 17-3-2011, A. Aptroot, op leisteen; Sabina,
dijk Volkerak, coörd. 86.2-410.2, 21-5-2011, A.
Aptroot, op basalt; Oosterhesselen, algemene
begraafplaats, coörd. 244.4-530.5, 29-4-2011, A.
Aptroot, op leisteen; Sabina, dijk Volkerak, o.a.
coörd. 86.1-409.9, 20-7-2011, A. Aptroot, op
basalt; Mechelen, begraafplaats, coörd. 193.1-
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312.1, 12-9-2009, A.M. Brand, op leisteen van
graf; Mechelen, RK kerk, coörd. 192.9-311.9, 129-2009, A.M. Brand, op zandsteen van bovenzijde van muurtje om kerk (O-zijde).
Xanthoparmelia tinctina: Sabina, dijk Volkerak, coörd. 86.2-410.2, 21-5-2011, A. Aptroot, op
basalt.
Xanthoparmelia verruculifera: Heeschwijk
kasteel, coörd. 158.6-407.4, 22-10-2010, A. Aptroot, op zandsteen; Sabina, dijk Volkerak, coörd.
86.2-410.6, 21-5-2011, A. Aptroot, op basalt;
Gooilust, coörd. 137.5-471.3, 2010, A. Aptroot;
Hilverbeek, coörd. 137.5-472.4, 2010, A. Aptroot; Voorne, Vierpolders, Mosterdijk (bij Achterdijk), coörd. 70.9-431.6, 26-8-2009, A.M.
Brand, op dakpannen van schuur (alleen van afstand gezien); Leusden-Zuid, coörd. 156-458, 12011, A. van den Bremer, det. J.L. Spier, op baksteen.
Xanthoria ulophyllodes: Urk, Staartweg, coörd.
170.3-520.2, 16-1-2011, A. Aptroot, op es.
We willen alle waarnemers danken voor hun
bijdrage, Kok van Herk voor het becommentariëren van de tekst en Arjan de Groot voor de
illustraties.
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Abstract
New records of rare lichens and lichenicolous
fungi in 2009, 2010 and 2011
A report on records of 186 species of rare lichens in the Netherlands over the period 20092011 is given as a supplement to other small papers on new and rare species in Buxbaumiella
that appeared over the last couple of years. The
most notable species are Phlyctis agelaea and
Porina borreri, that were rediscovered after
more than 100 and 50 years of absence respectively.
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Nieuws
Extra nummer Buxbaumiella met Rode Lijst mossen
Samen met dit nummer ontvangt u Buxbaumiella 96 met het basisrapport met voorstel voor de
nieuwe Rode Lijst mossen, gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. In
verspreidingsatlas.nl en op de BLWG-site zijn de nieuwe Rode-Lijstcategorieën inmiddels verwerkt.
Vaatplanten op Verspreidingsatlas.nl
Begin april werd het onderdeel vaatplanten op verspreidingsatlas.nl gelanceerd. Hiermee zijn
gegevens over alle plantengroepen op één plek ontsloten. Zo hopen we ook een brug tussen
floristen, bryologen, lichenologen en mycologen te slaan. Het aantal foto’s is door toevoeging van de
vaatplanten in drie maanden tijd bijna verdubbeld naar ruim 15000.

Activiteitenprogramma
De BLWG organiseert excursies, weekends en bijeenkomsten voor leden en publiek. Hieronder staan
alle geplande activiteiten. Bij veel excursies staat vermeld dat ze ook geschikt zijn voor beginners:
ook niet-leden van de BLWG en KNNV zijn dan van harte welkom. Komt u voor het eerst mee, denkt
u dan aan de juiste kleding en schoeisel voor een buitenactiviteit, een lunchpakket en een loep om
de mossen of korstmossen goed te kunnen bekijken. Excursies duren gewoonlijk tot 15.00 uur. Aan
de activiteiten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld staat. Zelf een excursie organiseren? Neem contact op met Henk Timmerman (optieplus@planet.nl).
Veel mossenexcursies vinden plaats in regionale mossenwerkgroepen. Deze zijn te vinden op de
website van de BLWG onder het kopje “regionaal”. De mossenwerkgroepen van Eindhoven en
Wageningen hebben hun activiteitenprogramma op het web staan. Bij de andere groepen kunt u de
contactpersoon e-mailen of bellen voor meer informatie.
N.B.: Vooraf aanmelden is voor BLWG-excursies en weekenden verplicht! Aanmelden kan via de
website van de BLWG.
Zondag 2 juni 2013 - Korstmossenexcursie Muiderberg
Onder leiding van Henk Timmerman verkennen we het kleine stadje Muiderberg, waar de Joodse
begraafplaats een absolute topper is (voor lichenen een van de rijkste begraafplaatsen van
Nederland). Er zijn verder uiteraard laanbomen te vinden en verder kleine bossen, oude kerken en
gebouwen en langs de kust wachten ons weer andere habitats. Een zeer afwisselende rondwandeling, die begint bij de ingang van de Joodse Begraafplaats, Googweg 6 in Muiderberg (dichtbij is
een halte van Connexxion-bus 110 vanuit station Weesp). Start: 11.00 uur. Aanmelden verplicht.
Zaterdag 8 juni - 1000-soortendag Roerdal
De jaarlijkse 1000-soortendag is dit jaar in het Roerdal en wordt weer gecombineerd met het
genootschapsweekend van het Natuurhistorische Genootschap Limburg. De BLWG draagt bij met
een korstmossenexcursie naar de verschillende delen van het gebied. In 24 uur wordt geprobeerd
om zoveel mogelijk soorten te vinden. De dag is bedoeld voor actieve waarnemers van PGO's die al
over voldoende basiskennis beschikken om een redelijk aantal soorten te herkennen. Vertrek: 10.00
uur vanaf kampeerboerderij De Holsterhof, Paalderweg 2, 6061 NV Posterholt.
Zondag 30 juni - Soortenzoekdag Lelystad 2013
De KNNV afdeling Lelystad organiseert in samenwerking met de IVN de 2e Soortenzoekdag Lelystad,
die dit jaar zal plaatsvinden in het Natuurpark Lelystad. Vrijwilligers en soort-specialisten zullen de
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gehele dag tussen 10.00 en 16.00 uur regelmatig excursies geven, waarbij zoveel mogelijk planten,
vogels, insecten enz. worden gezocht. Er zal ook een mossen- en een korstmossenexcursie worden
georganiseerd. Toegang gratis, parkeren tegen geringe betaling.

Vragen aan... Dries Touw
Dries Touw (78) is binnen de BLWG vooral bekend van De Nederlandse Bladmossen. Hij is sinds de
jaren zestig verbonden aan het Rijksherbarium, dat nu Nationaal Herbarium Nederland heet. Dit jaar
is hij van plan er zijn gastmedewerkerschap af te sluiten.
Hoe ben je in mossen geïnteresseerd geraakt?
Toen we in 1954 met de Leidse NJN een moerasje langs de Wijde Aa inventariseerden konden we
niet om de mossen heen, maar daar had niemand ervaring mee. Geen nood, als student kende ik Jan
Barkman, die college gaf over cryptogamen en plantensociologie. Hij gaf me de flora’s van Dixon en
McVicar, een plekje in een collectiezaal van het herbarium, en drukte me op het hart niet te beginnen met moerasmossen als Drepanocladus. Ik ging naar een kamp bij Hulshorst, verzamelde alle
mossen die ik zag en ging aan de slag, maar bleef zitten met onbegrijpelijke determinaties als Bartramia ithyphylla, die heel zeldzaam moest zijn, en Scapania undulata, die uit Nederland nog niet
bekend was. Maar Jan bevestigde ze en maakte me nog enthousiaster dan ik al was. Dit was een
prima groep om als liefhebberij mee aan de slag te gaan naast je dagelijks werk als leraar of zo! Zo is
het gekomen. Ik was stomverbaasd toen professor Lam me later een baan als bryoloog aanbood. Ze
hadden Barkman toch? Ik wist niet, dat Jan alleen als oecoloog in Leiden wilde blijven.
In een doctoraalonderwerp keek ik naar levermossen in stuifzanden. Om een beeld van hun standplaats en voorkomen in Nederland te krijgen liep ik ook de collecties in het Rijksherbarium na. Daar
zaten foute determinaties bij en het beeld van hun verspreiding en algemeenheid kwam niet altijd
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overeen met wat men toen dacht. Dat was niks nieuws.
In de werkgroep werd van het begin af aan behoefte
gevoeld aan een stevige basis van onze kennis en aan
goede determineertabellen. Dat resulteerde in bewerkingen in Buxbaumia en artikelen in Acta Botanica. Bij
mijn aanstelling noemde ik dit, maar inmiddels was
professor Van Steenis directeur geworden. Hij zag onnoemelijk veel meer behoefte aan onderzoek van de
Maleise mosflora. Hij had gelijk, want daarvoor waren
alleen verouderde en erg incomplete flora’s, op heel weinig plekken had ooit een bryoloog verzameld, en uit
gebieden als Irian Jaya, Sulawesi en de Kleine Soenda
eilanden waren sowieso heel weinig mossen bekend.
Ben van Zanten is, naar ik meen, nog steeds de enige
bryoloog die op grote schaal heeft verzameld in het
enorme Irian Jaya. Daaraan moest ik werken en dat wilde
ik ook, maar ik voelde me als bryoloog van het herbarium met de voornaamste collecties uit Nederland ook
verantwoordelijk voor de Nederlandse mossen en wilde
volop meedraaien in de werkgroep.
In de werkgroep ben je vooral bekend als auteur van
Dries in het regenbos van Sarawak
het standaardwerk De Nederlandse Bladmossen. Hoe
(1978), met anti-bloedzuigerkousen
kijk je terug op die tijd?
aan en een schorskrabber aan zijn riem.
Toen Van Steenis werd opgevolgd door professor
Kalkman riep hij ons bij zich en vroeg naar onze wensen en verlangens. Hij vond het belangrijk dat de
stafleden zich konden ontplooien. Ik kwam weer aan met de behoefte aan een revisie van de
Nederlandse mosherbaria en een gedetailleerde flora. Hij zag een mogelijkheid om zo’n project in
onderdelen te realiseren met subsidies. Zo is het bladmosfloraproject van de grond gekomen; hoe
het verliep is na te lezen in Ger Harmsens Passie voor mossen. Toen me later werd gevraagd ook de
levermossen te doen moest ik afhaken, deels vanwege gezondheidsproblemen. Het is vooral aan
Huub van Melick en Ad Bouman te danken dat ook de levermossen en veenmossen grondig werden
gerevideerd en toegankelijk gemaakt.
Wat heb je gedaan na werk aan het boek De Nederlandse Bladmossen?
Als gastmedewerker kon ik onderwerpen bij de kop te nemen waaraan ik anders niet was toegekomen, zoals het zoeken in herbarium, archief en bibliotheek naar een antwoord op de vragen rond de
Indische collecties en de vele nieuwe soorten van Dozy en Molkenboer (rond 1850). Dat lukte wonderwel. Nu probeer ik onderweg tegengekomen informatie te verwerken in een verhaal over onze
de
19 eeuwse voorgangers een soort aanvulling op Ger’s boek.
Wat vind je van de ontwikkelingen die de amateurbryologie heeft doorgemaakt in Nederland?
Er is in de afgelopen halve eeuw veel meer tot stand gebracht dan we destijds droomden. Als iets
me als bryoloog duidelijk is geworden, is het dat de bryologie een solide basis van continuïteit nodig
heeft in de werkgroep, waarin alle geïnteresseerden een niche vinden. Daardoor is ze minder afhankelijk van beroepsmatige bryologen, van wie de mogelijkheden sterk beperkt kunnen worden door
het beleid en de financiering van hun werkgever.
Wie is de volgende persoon die geïnterviewd wordt in deze rubriek?
Ik wil de loupe graag doorgeven aan Huub van Melick. Hij is een van de mensen voor wie ik mijn pet
afneem vanwege het vele dat hij voor de Nederlandse bryologie heeft gedaan.
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