
 

Buxbaumiella 99
tijdschrift van de bryologische en lichenologische werkgroep

Inhoud Buxbaumiella 99, januari 2014
Herstel van korstmosrijke duinen op Terschelling door beheersingrepen 1
R. Ketner-Oostra

Graphis scripta (gewoon schriftmos) in de polder – Kolonisatie door een ‘oud bos-indicator’ van 
jonge kleibossen in Flevoland 14
H.J. Timmerman 

Bijzondere grondbewonende lichenen langs het spoor bij Ede 20
H.J. van der Kolk

De overleving van aangevoerde korstmossen 25
L.B. Sparrius, A. Aptroot, H.J. Timmerman & W.J. Toetenel

Buxbaumia aphylla (kaboutermos) op de begraafplaatsen van Elspeet en Rhenen 32
H.J. van der Kolk

Brief van Stichting Fondsen KNNV 38

Jaarverslag BLWG 2013 39

BLWG Lezingendag 2014 41

Agenda en stukken Algemene Ledenvergadering 2014 42

Activiteitenprogramma 44

Wijzigingen ledenlijst BLWG t/m december 2013 45

Vragen aan... Heinjo During 46

Buxbaumiella is het tijdschrift van de Bryologische en Lichenologische 
Werkgroep van de KNNV. Meer informatie over de werkgroep en de 
index op Buxbaumiella  kunt u vinden op www.blwg.nl.

ISSN 0166-5405 

mossen en korstmossen



Buxbaumiella is het tijdschrift van de Bryologische en Lichenologische 
Werkgroep van de KNNV (BLWG). Het bevat o.m. verslagen van excursies van 
de werkgroep en artikelen over inventarisaties en taxonomische, ecologische en 
beheersmatige aspecten van mossen en korstmossen met de nadruk op Nederland. 
Het verschijnt drie keer per jaar (januari, mei en september).

De BLWG is opgericht in 1946 en vormt het bindend element voor alle mensen in 
Nederland met een interesse voor mossen en korstmossen. Zie voor meer informatie:

www.blwg.nl

Voorzitter
 Henk Siebel, Ericastraat 22, 1214 EL Hilversum; 035-6400469
 h.siebel@hetnet.nl
Secretaris
 Jan Pellicaan, De Kievit 21, 3921 CX Elst UT; 0318-823559
 info@blwg.nl
Penningmeester en ledenadministratie
 Hans Toetenel, Karel Doormanweg 3, 2684 XG  Ter Heijde; 06-51077222
 penningmeester@blwg.nl
 Bankrekening NL06INGB0002753451; BIC: INGBNL2A
 t.n.v. Bryologische Werkgr KNNV, Ter Heijde
Coördinator activiteiten
 Henk Timmerman, Zoom 1528, 8225 KJ Lelystad; 0320-221071
 optieplus@planet.nl
Redacteur Lindbergia
 Heinjo During, Vijverlaan 14, 3971 HK Driebergen; 0343-520013
 h.j.during@uu.nl
Redacteur Buxbaumiella
 Dick Kerkhof, Buitenstad 67, 4132 AB Vianen; 0347-328328
 dkerkhof@xs4all.nl

BLWG-bureau: projecten, databank, website
 Laurens Sparrius, (tot half maart: Vrijheidslaan 27, 2806 KE Gouda); 06-54984683
 sparrius@blwg.nl

BUXBAUMIELLA
ISSN 0166-5405

Copyright © 2014 BLWG. Alle rechten voorbehouden.

Fotobijschrift omslag: Buxbaumia aphylla (kaboutermos) op de begraafplaats van 
Elspeet. Foto: Bart Horvers.

Lidmaatschap en uitgaven van de BLWG
Lidmaatschap
 Alleen voor leden van de KNNV in Nederland € 22,50 per jaar (€ 2,50 korting bij 
doorlopende automatische incasso)
Begunstiger
 Voor niet-KNNV-leden en personen in het buitenland € 25,- per jaar
Abonnement op Buxbaumiella voor instellingen
 In Nederland en het buitenland € 25,- per jaar inclusief porto
Boeken en andere uitgaven
 Veldgids korstmossen € 35,95 (niet-leden: € 39,95)
 Veldgids korstmossen van duin, heide en stuifzand € 22,95 (niet-leden: € 27,95)
 Onderzoek doen aan Korstmossen en ammoniak € 5,95 
 Zoekkaarten “Korstmossen en ammoniak” 10 stuks voor € 12,-
 Onderzoek doen aan Mossen op steen € 4,95
 Voorlopige Verspreidingsatlas Mossen € 14,95 (niet-leden: € 34,95)

Alle bedragen zijn exclusief verzendkosten. U kunt bestellen via www.blwg.nl/winkel of 
door contact op te nemen met de secretaris, Jan Pellicaan, De Kievit 21, 3921 CX Elst; 
0318-823559, info@blwg.nl.

Aanwijzingen voor auteurs
•	 Er is geen maximale lengte aan artikelen maar bij meer dan 8 pagina’s tekst is 

vooraf overleg met de redacteur nodig
•	 De redacteur kan voorstellen de tekst in te korten of anderszins redactioneel te 

veranderen
•	 Nederlandse namen van (korst)mossen moeten tenminste bij de eerste keer dat 

een wetenschappelijke naam in de tekst wordt gebruikt, worden toegevoegd; 
auteurs-namen worden niet gebruikt. Voor andere soortgroepen volstaat de 
Nederlandse naam.

•	 Abstract incl. Engelstalige titel is vereist
•	 Figuren en digitale foto’s in hoge resolutie (1 à 2 MB per foto) zijn zeer welkom; 

een relevante foto kan in overleg worden geplaatst op de omslag; de vervaardiging 
van topografische kaartjes en verspreidingskaartjes wordt door de redacteur 
ondersteund

•	 Soortenlijsten worden alleen integraal opgenomen in verslagen van buitenlandse 
excursies; de overige soortenlijsten moeten worden ingekort tot de meest relevante 
groepen (b.v. Rode Lijstsoorten, nieuwe of zeldzame soorten voor de regio)

•	 In het geval artikelen worden gepubliceerd met soortenlijsten, bijzondere vondsten 
of revisies, is het deponeren van de basisgegevens in de BLWG Databank vereist.

Uiterlijke inleverdata artikelen voor Buxbaumiella
Buxbaumiella 100 (mei 2014): 19 april 2014



Buxbaumiella 99 (2014) 1 

 

Herstel van korstmosrijke duinen op Terschelling door 
beheersingrepen 
 
Rita Ketner-Oostra 
 
Inleiding Tot in de jaren 1970 waren de droge kalk-arme duinen op Terschelling (Fig. 1) nog in een open pionierfase met buntgrasvege-tatie en veel soorten Cladonia's, de Duin-Buntgras-associatie, ook wel buntgrasduin genoemd (Violo-Corynephoretum). Boven-dien groeiden op kaal zand of op mostapij-ten soorten die normaal op bomen groeien (epifyten), zoals schorsmossen en baard-mossen (Brand & Ketner-Oostra 1983). In-ternationaal spreekt men van 'grey dunes’ vanwege de kleur van het buntgras, de korstmossen en het zand, dat niet meer geel maar grijs is door fijn verdeeld humus. Deze 'grijze duinen' zijn onderdeel van het Natura 2000 habitattype  2130 'Vastgeleg-de duinen met kruidvegetatie’ (type 2130, Janssen & Schaminée 2003).   Sinds eind zeventiger jaren zijn deze droge middenduinen geleidelijk meer en meer 

vergrast met helm, zandzegge en duinriet. Deze vergrassing werd tijdens de jaren 1980 door duinbeheerders slechts 'gezien'. Maar op Terschelling kon zij op een grote secundaire barkhaan worden gekwantifi-ceerd (Fig. 1: het R.D. = Rita’s Duin), door in 1990 een onderzoek uit 1966 te her-halen; zie Ketner-Oostra 1993. Daarbij speelde de inmiddels gevestigde neofyt grijs kronkelsteeltje (Campylopus introfle-
xus) een grote rol. In mijn vorige artikelen in Buxbaumiella zijn de gevolgen van de vergrassing voor de cryptogamen uitvoerig beschreven (Ketner-Oostra 2004; 2007).   In de jaren 1990 werd de noodzaak inge-zien voor onderzoek naar de oorzaken van de vergrassing. De toegenomen uitstoot van stikstof (N) en vervolgens de neerslag daarvan bleek de hoofdoorzaak. In West-Europa werd dit veroorzaakt door de ster-ke toename van het verkeer en de steeds 

Figuur 1. Terschelling met de onderzoekslocaties. De onderbroken lijn voor de kust vanaf strandpaal 
10 geeft de zandsuppleties op de vooroever uit 1993 aan. R.D. betekent paal van Rijks Driehoeksme-
ting, maar is later de aanduiding voor Rita's Duin.
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intensievere veeteelt.  Landelijk, vooral bodemchemisch onder-zoek vond plaats binnen de EGM-projecten, de Effect Gerichte Maatregelen tegen ver-zuring en eutrofiëring in droge duinen. De resultaten dienden voor het opstellen van richtlijnen voor aangepast beheer. De bo-dem van de kalkarme duinen bleek van oorsprong een laag stikstofgehalte en een hoge fosfaatbeschikbaarheid te hebben. Daardoor had de N-depositie via de atmo-sfeer een duidelijk bemestende invloed (Kooijman et al. 2010). Remke et al. (2009) toonden experimenteel aan dat in kalkar-me duinen met een bodem pH.NaCl < 6.0 zelfs een lage atmosferische N-depositie tot vergrassing leidt .  
Onderzoek gericht op behoud van 
biodiversiteit, met name die van 
korstmossen  De korstmosrijke pionierfase van het bunt-grasduin kwam in 1995 nauwelijks meer voor. Met een GIS-analyse van Buro Bakker in de duinen op Terschelling werd deze on-gestoorde Cladonia-rijke vorm nog slechts in 5 ha aangetoond en de licht gestoorde vorm in 57 ha. Dit stond in scherp contrast met de 518 ha voor de Rompgemeenschap 

van Helm en 76 ha voor die van Zandzegge; zie Buro Bakker (2000).  In 1995 werd door Staatsbosbeheer Frys-lân een onderzoeksprogramma opgezet: of met beheersingrepen in vergraste duinen herstel van de biodiversiteit mogelijk is. Ter vergelijking is in het Monitorprogram-ma 1995-2005 ook de spontane successie in niet-vergraste pioniersituaties gevolgd (Ketner-Oostra 2006).   De onderzoeksvragen waren:  a. Leidt spontane successie in korstmos-rijke vegetatie tot afname van de biodi-versiteit?  b. Zijn de effecten van beheer, zoals plag-gen, branden en zandsuppletie, tijde-lijk?  c. Welk type beheer kan voor de toe-komst worden aangeraden?  Voor onderzoek van de spontane succes-
sie zijn locaties in jonge korstmosrijke duinen op de Noordsvaarder en in Cupi-do's polder gekozen, alsmede de pioniers-fase op de ZW-helling van het Parapluduin (grens Boschplaat; Fig. 1).  In de eindfase van het buntgrasduin komen veel rendiermossen voor. Hoe permanent 

Foto 1. In 1990 werd o.l.v. SBB voor het eerst op Terschelling grijs kronkelsteeltje handmatig afgeplagd 
door NJN’ers samen met Tsjechische jeugdbonders. 
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deze fase is, is onderzocht in duinen bij Midsland-Noord en Midsland-aan-Zee.   Voor de effecten van ‘beheersexperimen-ten’ – soms ging het om spontane brand of overstuiving – in vergraste en vermoste duinen zijn de volgende locaties gekozen (zie Fig. 1). 
Plaggen: Vermost duingrasland op de Noordsvaarder na het plaggen van grijs kronkelsteeltje (Foto 1).  
Branden: Twee sterk vergraste duincom-plexen (secundaire barkanen) ten NO van Oosterend, nl. Rita's Duin na spontane brand in 1993 (Foto 2) en het Jan Thijs-sensduin na spontane brand in 2004. 
Begrazing: Op Rita's Duin werd in 2002 een exclosure uitgezet om het brand-onderzoek op de inmiddels weer vergraste duinvegetatie te vervolgen (Foto 3). Naast de exclosure moest het effect van begra-zing onderzocht worden. In de eindfase van het Monitorprogramma werd die in-vloed ook op andere PQ's geëvaluaeerd.  
Overstuiving: Duinen langs de noordkust (Foto 4). In oostelijke richting is vanaf Hoorn-aan-Zee de zeereep niet langer vastgelegd met helmbeplanting. Bovendien heeft in 1993 tussen Strandpaal 10 en 20 op de ondiepe vooroever zandsuppletie plaatsgevonden met zand uit zee (NOUR-TEC; Stuyfzand e.a. 2010).  
Monitorprogramma Buntgrasduin 
– methoden Voor het Monitorprogramma zijn in 1995 in totaal 22 permanente kwadraten uitge-

zet (PQ's van 2×2 of 4×4 m). Deze zijn beschreven met de door Barkman et al. (1964) getransformeerde Braun-Blanquet schaal en dit is op dezelfde wijze herhaald in 1997, 2000, 2003 en 2005 (Ketner-Oostra 2006) en enkele PQ's nog in 2010. Een van de PQ's lag op de Noordsvaarder, waar in 1990 een plagexperiment plaats-vond dat daarna elk jaar werd gemonitord (zie Ketner-Oostra & Sýkora 2000).   Van 14 PQ’s is in 1995 en 2005 de bodem onderzocht. Een mengmonster werd sa-mengesteld uit acht steken en uit drie bo-demlagen, namelijk op 0-2 cm, 2-10 cm en 10-30 cm diepte. Ter vergelijking met de oorspronkelijke bodemsamenstelling is op drie plaatsen langs de kust uit de zeereep een referentiemonster genomen, alleen op 0-10 cm diepte. Van alle monsters zijn kalkgehalte CaCO3, de pH-KCl, % C, % N en % P bepaald. Voor de analysemethoden, zie Ketner-Oostra & Sýkora (2000).  Voor de classificatie van de 86 over de ja-ren gemaakte opnamen (40 van spontane successie en 46 na ingrepen) is gebruik ge-maakt van TWINSPAN. Voor een gedetail-leerde beschrijving van deze resultaten, zie Ketner-Oostra & Sýkora (2008).  In dit artikel behandel ik de vegetatiever-anderingen (vaatplanten, mossen, korst-mossen, kaal zand en strooisel) in enkele geselecteerde PQ's tussen 1995, 2005 en 2010.   
Brand- en begrazingsonderzoek – 
methoden In maart 1993 is de vergraste vegetatie op Rita's Duin bij een spontane brand groten-deels verbrand. Daarna is het vegetatie-herstel in twee transecten op de west- en zuidhelling met resp. 52 en 24 blokken van 4x4 m tot in 2001 gevolgd (Ketner-Oostra e.a. 2006). Een van de PQ's van het Moni-torprogramma is in 1995 aangelegd binnen het transect op de westhelling. In 2002 is door Staatsbosbeheer besloten de hele westhelling van Rita's Duin binnen de begrazingseenheid met vee ten oosten van de badweg van Oosterend te laten val-len. Om toch het brandonderzoek te kun-nen vervolgen is toen op deze westhelling 

Foto 2. Linksboven: de westhelling van het in 
maart 1993 afgebrande Rita's Duin (foto M. 
Veer). Rechtsonder: dezelfde helling drie maan-
den later met opnieuw helm en zandzegge. 
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Foto 3. De exclosure op de westhelling van Rita's Duin in 2013.  

 
Foto 4. De kust ten noorden van Hoorn en Oosterend waar de zeereep naar binnen stuift. De pijl geeft 
Rita's Duin aan. Foto: Google Earth. 
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een exclosure van 16×72 m aangelegd (zie Foto 3). In een transect binnen deze exclo-sure zijn zes oorspronkelijke PQ's uit het brandonderzoek (1993-2001) verder ge-volgd tot in 2010. Ten noorden en op zes meter afstand van de exclosure zijn binnen een transect drie PQ's aangelegd om de invloed van begrazing met deels koeien maar voornamelijk paarden te bestuderen.  Voor de successie en de invloed van de be-grazing is de vegetatie van beide transec-ten in 2002, 2005 en 2010 met de Staats-bosbeheercodering (SBB) geschat. Daarbij zijn de details van de PQ's gebruikt voor de bedekkingspercentages (zie bijschrift bij Tabel 2).     
 
 
De belangrijkste resultaten 
 
Successie in jonge duinen Uit het PQ-onderzoek op de Noordsvaarder en op het Parapluduin blijkt dat zonder be-heersingrepen na 10-15 jaar de biodiver-siteit in korstmosrijke pioniervegetaties af is genomen. Er is minder kaal zand en de bodemontwikkeling en verzuring is door-gegaan. Zie Tabel 1: Parapluduin en 2de, 3de 

en 4de duinreeks van de Noordsvaarder. Er zijn dan minder soorten, de gewoonlijk epifytische korstmossen zijn verdwenen en alleen enkele subneutrale en zuurminnen-de Cladonia-soorten zijn overgebleven (Ketner-Oostra & Sýkora 2012). Op de 3de duinreeks van de Noordsvaarder nam de korstmosbedekking, met vooral zomer-sneeuw (C. foliacea), af van 75% in 1995 naar 7% in 2005, terwijl de mosbedekking met vooral gewoon gaffeltandmos (Dicra-
num scoparium) in die 10 jaar toenam van 8% naar 85% (Fig. 3). Lokaal vestigde zich kraaihei, die sterk in bedekking toenam en zo een overgang naar de Associatie van Eikvaren en Kraaihei (Polypodio-Empetre-
tum) in gang zette. Al in 1995 kon hier geen kalk meer worden aangetoond en de pH.KCl in de toplaag was 5.2 (zie Tabel 1).   Over de PQ's in Cupido's polder stoof van-uit de eroderende zeereep nog zand in. Daardoor was de bodem in 1995 nog rela-tief kalkrijk (1.2% CaCO3 en pH.KCL 6.8). Maar na 1995 begon geleidelijk de ontkal-king (Tabel 1). De oorspronkelijke calcifie-le mossen stierven af en korstmossen be-reikten daarna een optimum (Fig. 4), na-

Tabel 1. Resultaten van bodemanalyses van de 0-10 cm laag van enkele monitorterreinen op Terschel-
ling in 1995 en 2005. Een tweede waarde van de 0-2 cm laag is toegevoegd als deze verschilt van de 
0-10 cm laag. Vet: kalk is aangetoond. Tussen haken: 0-2 cm laag. Asterisken: * in 2000; ** na de 
duinbrand in 1993; *** met invloed van instuivend zand; ****na de duinbrand in 2004. 
 
  Duinen-

reeks
Expositie/ 

hellingshoeko
% CaCO3  

(1995)
% CaCO3 

(2005)
pH-KCl 
(1995) 

pH-KCl 
(2005) Noordsvaarder zeereep  0.3 0.3 6.9 7.4   2 NO / 12 0.2 (0.3) < 0.1 5.7 (5.6) 6.2 (6.6)   3 NO / 10 < 0.1 < 0.1 4.4 (4.5) 4.6 (4.3)   4 NO / 5 < 0.1 < 0.1 4.3 (4.1) 4.3 (4.2) Hoorn-aan-Zee zeereep  0.8 1.0 7.4 8.1   2 W / 5 < 0.1 < 0.1 6.0 (6.1) 6.2 (6.4)   3 vlak < 0.1 < 0.1 4.6 (5.4) 4.7 (5.2)   4 N / 5  < 0.1   5.0 (5.9) Parapluduin helling ZW / 8 0.1 < 0.1 6.2 (6.0) 5.7 (5.3) Cupido's polder zeereep  1.2 1.0 8.1 * 8.1   2a vlak 0.2 * 0.1 (<0.1) 7.0 (6.8) * 7.0 (6.4)   2b NO / 8 0.1 * < 0.1 7.0 (6.5) * 6.1 (5.8) Midsland-Noord helling N / 15 < 0.1 < 0.1 3.9 (3.7) 4.0 (3.8)   pionier NO / 5 < 0.1 < 0.1 4.3 4.5 Midsland-aan-Zee voet duin bijna vlak < 0.1 < 0.1 3.7 (3.5) 4.1 (3.9) Rita's Duin (Oosterend) barkaan ZW / 4 < 0.1 ** < 0.1 (0.1) *** 4.3   (4.5) ** 5.6 (6.7) *** Jan Thijssensduin barkaan Z / 12 < 0.1 < 0.1 3.9 (3.7) 4.0 **** 
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melijk duinbekermos (Cladonia pocillum), frietzak-bekermos (C. humilis) en het zeld-zame knobbelig heidestaartje (C. cariosa; zie Masselink & Sipman 1985 en Aptroot e.a. 2000). 
 
Successie in oudere duinen In de oudere gestabiliseerde middendui-nen bij Midsland-Noord is op een noord-helling de successie onderzocht. In de ve-getatie hadden rendiermossen samen met varkenspootje (Cladonia uncialis) een hoge bedekking. De bodem bleek in beide onder-zoeksjaren verzuurd (Tabel 1: pH.KCl in de 0-2 cm laag 3.7). Een vlakbij gelegen uitge-stoven noordhelling was in 1995 voor 90%  kaal. De successie begon hier met veel groenalgen. Hoewel de helling in 2010 sterk met grijs kronkelsteeltje was vermost (Fig. 5), konden kraakloof (Cetraria aculea-
ta) en het zeldzame ezelspootje (Cladonia 
zopfii) zich nog handhaven.  In de rendiermosrijke PQ's bij Midsland-aan-Zee nam in 10 jaar tijd de bedekking van schapengras toe en buntgras verdween uit de PQ’s. De bodem was in 1995 sterker verzuurd dan in 2005 (pH.KCl in de 0-2 cm laag 3.5 en resp. 3.9), zie Tabel 1.   
Effecten van ‘beheersexperimenten’  
Noordsvaarder, plaggen In 1990 werd op de 4de duinreeks op de Noordsvaarder een met grijs kronkelsteel-tje vermoste noordhelling geplagd (Foto 1). Aanvankelijk kwamen grijs kronkel-steeltje en enkele andere soorten terug. In de droge zomer van 1994 begon grijs kronkelsteeltje af te sterven en werd het geleidelijk verdrongen, omdat het blijkbaar  

Figuur 2. Veranderingen in de tijd in de bedekking van vegetatie-elementen, kaal zand en as  op de 
westhelling van Rita's Duin, voor en na de brand in 1993 (uit J.Veg Science).

Figuur 3. Successie op de derde duinreeks van de 
Noordsvaarder in de periode 1995-2005. 

Figuur 4. Successie op een jong duin in Cupido's 
polder in de periode 1995-2005.

Figuur 5. Successie op een kale helling te Midsland-
Noord in de periode 1995-2010. 
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Tabel 2. Vergelijking tussen twee transecten op Rita's Duin, Oosterend (periode 2002 -2010). Eén 
transect is niet begraasd en ligt binnen de Exclosure en één is begraasd, vnl. met paarden. In deze 
periode is de hoeveelheid staand en liggend dood (strooisel) in beide transecten ongeveer 15%.  
*  Staatsbosbeheer-code (SBB) voor geschatte aantallen: 1= 1-2, 2= 3-10, 3= 11-100, 4= 101-500, 5= 

> 500 exemplaren.  
**  Overige grasachtigen: vroege haver, gewone veldbies en gestreepte witbol.  
***  Overige vaatplanten: gewoon biggenkruid (SBB-code 5), schapenzuring, mannetjesereprijs, gewo-

ne rolklaver en scheve hoornbloem. In 2010 in de exclosure ruw vergeet-mij-nietje en in het be-
graasde transect muizenoor.  

**** Grijs kronkelsteeltje 2% levend en voor 98% afgestorven. 
 

 Exclosure  Begraasd 
Opname Datum 12.06.2002 14.06.2010 12.06.2002 15.06.2010   Afmetingen transect 80x8m 80x8m 32x8m 32x8m 
BEDEKKING Totale bedekking 99% 98% 95% 90%   Levende kruidlaag  40% 25% 40% 25%   Levende mossen  70% 45% 60% 70%   Levende korstmossen 12% 20% 10% 5% 
HOOGTE Lage en hoge kruidlaag (max.) 8 (50 cm) 8 (60) cm 8 (50 cm) 8 (60) cm 
SOORTEN Totaal aantal soorten 39 39 33 39 
In SBB-code*   SBB SBB SBB SBB 
Gras- Helm 5 5 5 4 
achtigen Buntgras 4 5 4 4   Duinriet 3 3 0 3   Zandzegge 5 5 5 5   Rood zwenkgras 5 5 5 5   Overige grasachtigen** 4 3 2 3 
Kruiden Schermhavikskruid 4 5 4 5 
  Gewoon biggenkruid 5 5 5 5   Zandblauwtje 5 3 4 4   Zandhoornbloem 3 5 2 4   Duinviooltje 2 2 2 1   Hondsviooltje 2 1 0 2   Overige vaatplanten*** 5 6 3 6 
Dwerg- Gewone eikvaren 3 4 3 3 
struiken Kraaihei 3 4 2 3 
Mossen Grijs kronkelsteeltje 5 4**** 5 4****   Zandhaarmos 5 4 5 4   Gewoon gaffeltandmos 3 4 3 2   Gewoon purpersteeltje 4 4 4 2   Gesnaveld klauwtjesmos 3 5 4 5   Bleek dikkopmos 3 4 2 3 
Korst- Gevorkt heidestaartje (C. furcata) 5 5 5 5 
mossen Zomersneeuw (C. foliacea) 4 4 4 3   Open rendiermos (C. portentosa) 4 4 4 2   Ruw heidestaartje (C. scabriuscula) 4 4 4 4   Bruin bekermos (C. chlorophaea s.l.) 4 3 4 2   Frietzak-bekermos (C. humilis) 4 2 3 2   Kronkelheidestaartje (C. subulata) 3 2 2     Vals rendiermos (C. rangiformis) 3 3 3 3   Gewoon kraakloof (Cetraria aculeata)  3   1   Gewoon schildmos (Parmelia sulcata) 1        Klein leermos (Peltigera rufescens)  1 1 2 
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niet bestand is tegen de extreme omstan-digheden van droogte en overstuiving (Ketner-Oostra & Sýkora 2000). Ondanks het instuiven van zand bleef de bodem zuur en werd in 2005 een pH.KCl 4.3 geme-ten (4de duinreeks in Tabel 1). Het PQ bleek nu voor 90% met vooral gesnaveld klauw-tjesmos (Hypnum cupressiforme) en 10% gewoon gaffeltandmos begroeid en kraai-hei bedekte 50%.   
Rita’s Duin en Jan Thijssensduin, bran-
den Op de westhelling van Rita's Duin zijn na de spontane brand in 1993 de verande-ringen intensief tot in 2001 gevolgd met een netwerk van PQ's (Ketner-Oostra e.a. 2006). Er ontwikkelde zich een weelderige grazige vegetatie vooral van helm en zand-zegge met een ondergroei van mossen. In 2001 verschilde de vegetatie sterk van de korstmosrijke vegetatie uit 1966 (zie staaf-diagram, Fig. 2). Na een invasie door het typische ‘mos-na-brand’ gewoon purper-steeltje (Ceratodon purpureus), ontstond een tapijt van grijs kronkelsteeltje waarin later ook zandhaarmos (Polytrichum juni-
perinum) verscheen. Bij de eindmonitoring in 2005 van het Monitorprogramma Buntgrasduin (Ketner-Oostra 2006) bleek op Rita's Duin veel invloed van instuivend zand vanuit de zeereep. In de bodem van de exclosure werd dit aangetoond met de veranderde zuurgraad: in 1995 was deze in de 0-10 cm-laag pH. KCl 4.3, in 2005 verhoogd naar het subneutrale gebied: pH. KCl 5.6. In de 0-2 cm-laag was de pH. KCl 6.7 en 0.1% CaCO3 aantoonbaar; zie Tabel 1.  In 2010 was de invloed van instuivend zand nog duidelijker (Ketner-Oostra 2013). Visueel was er nogal verschil tussen de transecten binnen en buiten de exclosure, ook omdat door de begrazing veel helm vertrapt maar nog wel levend was. Plaat-selijk konijnengegraaf had daar meer kaal zand als gevolg. Bij de vaatplanten hand-haafden zich de diagnosische soorten of deze namen toe (Tabel 2). Het geringe aan-tal dwergstruiken kraaihei en gewone eik-varen nam alleen in het bovendeel van de exclosure wat toe.  

In de moslaag van beide transecten was in 2010 grijs kronkelsteeltje bijna totaal ver-dwenen. In de exclosure bedekten de mos-sen 45%, in het begraasde deel 70%, met in beide vooral gesnaveld klauwtjesmos en in beide < 5% zandhaarmos.  De korstmosbedekking was in de tran-secten duidelijk verschillend, namelijk in de exclosure 20% en in het begraasde deel 5%. De soortensamenstelling verschilde echter niet veel en bleef redelijk constant. Van de tien soorten waren gevorkt heide-staartje (Cladonia furcata) en de subneu-trale soorten zomersneeuw en vals ren-diermos (C. rangiformis) de belangrijkste, met in geringe aantallen gewoon kraakloof,  frietzak-bekermos en klein leermos (Pelti-
gera rufescens).  Maar open rendiermos (C. portentosa) was in het begraasde transect praktisch ver-dwenen, evenals het op humus groeiende bruin bekermos (C. chlorophaea s.l.). Van de bruine bekermossen is het frietzak-bekermos wèl onderscheiden en dat kwam ook in 2010 nog beperkt voor. Het in 2004 verbrande Jan Thijssensduin bleek in 2010 nog in de fase van vergras-sing en vermossing met vooral veel levend grijs kronkelsteeltje en een verzuurde bodem. Hier was, ondanks de brand, tussen 1995 en 2005 de pH.KCl op hetzelfde ni-veau van 4.0 gebleven. Daardoor is het ver-schil met Rita's Duin goed zichtbaar (in 2005 was daar de pH.KCl 5.6 en in de 0-2 cm laag zelfs 6.7), dit als gevolg van het vanuit de zeereep binnenwaaiende matig kalkrijke zand.   
Tussen Hoorn en Oosterend, dynamisch 
kustbeheer Bij het inovatieve NOURTEC-project (Stuyf-zand et al. 2010) vond zandsuppletie niet op het strand, maar op de vooroever in zee plaats. De invloed van het instuivende, relatief wat kalkrijkere zand vanaf het strand en de zeereep is zichtbaar in de pH.KCl-waarden op de achtergelegen duin-reeks. Daar heeft de verzuring zich in 10 jaar tijd niet voortgezet (pH.KCl bleef subneutraal in 2de en 3de duinreeks, vooral in de 0-2 cm-laag, zie Tabel 1). 



Buxbaumiella 99 (2014) 9 

 

De mozaïekvegetatie van kalk- en zuurindi-cerende (korst)mossoorten in de buntgras-vegetatie bleek stabiel (Fig. 6); opnieuw werd sierlijk rendiermos (Cladonia ciliata) waargenomen, dat optimaal voorkomt in de Duin-Buntgras-associatie; zie Weeda e. a. (1996). Ook de differentiërende soorten ervan – zandblauwtje, duinviooltje, honds-viooltje en schermhavikskruid –  namen toe. Sinds 1995 kwam in het PQ op de tweede duinreeks geleidelijk meer van het zeldzame vals muizenoor (Hieracium pele-
terianum) voor, vroeger Terschellings ha-vikskruid genoemd. Mogelijk gaat het deels om bastaarden van deze soort met muizen-oor (H. pilosella), zie Weeda et al. (1991).  In het dwergstruik-PQ op de 4de duinreeks met kruipwilg en kraaihei bleef de toplaag in het subneutrale gebied (pH.KCl. 5.2). Rond wintergroen was ook in 2010 nog  constant aanwezig met 5% bedekking. De-ze zeldzame soort (Rode Lijst: Kwetsbaar) is kensoort van de Associatie van Winter-groen en Kruipwilg (Pyrolo-Salicetum).   
Midsland-Noord en de Waterplak, begra-
zingseffecten De rendiermostapijten op de noordhelling bij Midsland-Noord bleken in 2005 door begrazing met ca. 20 landgeiten in twee groeiseizoenen volledig omgewoeld. Voor-naamste doel van deze in 2004 in de bin-nenduinrand geintroduceerde begrazing (Foto 5) was de bestrijding van Ameri-kaanse vogelkers. Na verplaatsing van het mobiele raster in 2005 bleek bij de moni-toring in 2010 dat de rendiermosvegetatie zich redelijk had hersteld. Met name de 

bedekking van struikhei was tot 10% toegenomen, die van kraaiheide echter niet.  De vlakke rendiermosrijke PQ's bij de Waterplak bleken in 2004 te zijn begraasd, waarschijnlijk door paarden (paarden-mest). In 2010 kwamen, waarschijnlijk door het faciliterende effect van de paar-denbegrazing, meer konijnen voor (veel keutels). Buntgras verdween, helm was vooral vertrapt en dood maar schapengras nam toe tot 40%. De bedekking van open rendiermos bleef met gemiddeld 60% in 15 jaar redelijk stabiel (Ketner-Oostra & Sýkora 2012).  
 
Discussie en conclusies 
 
Spontane successie Uit onze resultaten blijkt dat in 10-15 jaar door spontane successie de diversiteit in korstmosrijke pioniervegetatie afneemt. De hoeveelheid kaal zand neemt af en de bodemontwikkeling en verzuring gaan door. Zowel het aantal soorten korstmos-sen als de bedekking ervan neemt af. De gewoonlijk epifytische korstmossen zijn verdwenen en alleen enkele subneutrale en zuurminnende Cladonia-soorten zijn overgebleven. Mossen zijn gaan domineren waarbij gesnaveld klauwtjesmos de domi-nante soort is. Ook blijkt dat grijs kronkel-steeltje geleidelijk verdrongen kan worden omdat het kennelijk niet bestand is tegen de extreme omstandigheden van droogte en overstuiving.  Op de Noordsvaarder ontwikkelde de met helm beplante zeereep zich in ca. 30 jaar tot een korstmosrijke buntgrasvegetatie (duinreeks 2) en vervolgens in ca. 30-40 jaar naar een door mossen gedomineerd stadium (duinreeks 3; zie Ketner-Oostra & Sýkora 2000). Op deze duinreeks is de successie naar het Polypodio-Empetretum op gang gekomen door de vestiging van gewone eikvaren en kraaihei.     
Plaggen en branden Plaggen en branden hebben weinig effect gehad in de kalkarme enigszins verzuurde duinen, die bovendien onder invloed staan van de landelijke, ook op de Waddeneilan-

Figuur 6. Gevolgen van de zandsuppletie, die 
leidde tot overstuiving met matig kalkrijk zand, 
op de korstmosrijkdom in een mozaïekvegeta-
tie bij Hoorn-aan-Zee.
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den aanwezige N-depositie (Remke et al. 2010; Sparrius 2011). Bij te ondiep plag-gen blijft humusrijk zand achter en gaat grijs kronkelsteeltje weer woekeren.  Na de brand op Rita's Duin is weer gras-land met hoge grasachtigen en mossen ont-staan. Tussen 2002 en 2010 bleek een tiental korstmossoorten zich te kunnen handhaven onder invloed van het stuiven-de zand vanuit het voorduin (Foto’s 6 en 7). Bij de monitoring in 2010 was binnen de exclosure de bedekking van dit tiental korstmossoorten aanzienlijk hoger dan in het aangrenzende begraasde deel. Daar nam de vermossing met gesnaveld 

klauwtjesmos toe.  Het advies aan de beheerder is om na een duinbrand de toplaag te verwijderen tot op het kale minerale zand en zo verstuiving te stimuleren. Begrazing met vee heeft op het herstel van de korstmossen een negatief effect en bevordert vooral vermossing.  
Overstuiving met relatief kalkrijk zand Overstuiving met relatief wat kalkrijker zand vanuit de zeereep bleek een stabili-

serende werking te hebben op de subneu-trale korstmosvegetatie van de 'grijze' dui-nen. Ook zijn in de duinen langs de kust tussen Hoorn en Oosterend de vaatplanten van het buntgrasduin zichtbaar toegeno-men (zie Ketner-Oostra & Sýkora 2012).   
Begrazing met landgeiten en paarden  Van het eindstadium van het buntgrasduin met de rendiermosmatten was in 1999 nog maar 7 ha ongestoord aanwezig en 170 ha licht gestoord (Buro Bakker 2000). De in-zet in 2004 van landgeiten in dergelijke vegetaties bij Midsland-Noord was wat on-doordacht en had tot gevolg dat deze die-

ren veel vernielden. Als de graasdruk ver-dwijnt is herstel mogelijk uit achtergeble-ven korstmosfragmenten (Sparrius 2011).  Na begrazing van de vlakke rendiermos-rijke middenduinen bij Midsland-aan-Zee was helm vertrapt maar schapengras toe-genomen. Met een lichte konijnenbegra-zing bleef daarna de rendiermosbedekking gedurende 15 jaar redelijk in evenwicht. Uit deze resultaten blijkt dat de begrazing met geiten en paarden gefaseerd en niet te 

Foto 5. Geitenbegrazing in de vergraste duinen van de Koegelwieck bij Hoorn in de winter van 2008. 
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intensief moet zijn en zo faciliterend kan werken voor konijnen. Vooral rendiermos-sen blijken zich dan te kunnen handhaven. 
 
Belang van jonge duinvorming Uit het monitorprogramma blijkt dat de jonge duintjes met matig kalkhoudend zand in de afgelegen Cupido's Polder de hoogste diversiteit aan bijzondere korst-mossoorten hebben, vergelijkbaar met die van de Terschellingse duinen vóór de vergrassing (Brand & Ketner-Oostra 1983). De inventarisatie van 2000 (Aptroot e.a. 2000) en die van een studentenonderzoek uit 2010 maken duidelijk dat hier de ge-woonlijk epifytische soorten nog op het duinzand voorkomen (Ketner-Oostra & Sýkora 2012). Ook de jonge dynamische duingebieden, zoals de kleine duintjes op de Vliehors (Vlieland) en het militaire oefenterrein bij de aangroeiende kust op de zuidpunt van Texel, de Hors, geven dit beeld (Haveman 2006). De kortgrazige open pioniervegetatie heeft de juiste enigs-zins kalkrijke tot (sub)neutrale bodem voor veel korstmossoorten en bovendien een geschikt microklimaat (Ketner-Oostra 2007). Hier kunnen zich nog steeds nieuwe bijzondere soorten op het zand vestigen (Haveman & de Ronde 2011).   
Dankwoord Met de medewerkers van SBB Terschelling en Regio Fryslân (nu Regio Noord) is inten-sief samengewerkt. Een OBN-beurs heeft de evaluatie van het Monitoring project 1995-2005 mogelijk gemaakt. Dank aan André Aptroot die de korstmossen verifi-eerde en Klaas van Dort die dat deed voor de mossen. Karlè Sýkora voorzag een eer-dere versie van dit artikel van commen-taar.  
Literatuur Aptroot, A. & C.M. van Herk & L.B. Sparrius, 2000. Lichenen van het najaarsweekend op Terschelling en enkele kerken in noordwest Friesland. Buxbaumiella 53: 46-52. Brand, A.M. & R. Ketner-Oostra, 1983. Lichens. p. 73-84. In: K.S. Dijkema & W.J. Wolff (eds.), Flora and Vegetation of the Wadden Sea Islands and Coastal Are¬as. Stichting Veth tot Steun aan Waddenonderzoek, Leiden. 

Buro Bakker, 2000. Vegetatiekartering van de terreinen van Staatsbosbeheer op Terschelling 1998-1999. Rapport, Buro Bakker adviesburo voor ecologie. Assen. Haveman, R.H. 2006. Bodembewonende epifyti-sche lichenen op de zuidpunt van Texel. Bux-baumiella 75: 9-15. Haveman, R. & I. de Ronde, 2011. Usnea flavo-cardia (Gelig baardmos) in duingrasland op Texel. Buxbaumiella 90: 23-25. Janssen, J.A.M. & J.H.J. Schaminee, 2003. Euro-pese natuur in Nederland. KNNV uitgeverij, Utrecht. Ketner-Oostra, R., 1993. Buntgrasduin op Ter-schelling na 25 jaar weer onderzocht. De Levende Natuur 94: 10-17. Ketner-Oostra, R. 2004. Veranderingen van de mos- en licheenvegetatie in de droge duinen van Terschelling sinds 1970.  Buxbaumiella 68: 2-6. Ketner-Oostra, R. 2006. De toekomst van het korstmosrijke Buntgrasduin op Terschelling. Eindrapport Monitorprogramma 1995-2005. Staatsbosbeheer Regio Noord, 61 pp. + supple-ment. Ketner-Oostra, R. 2007. Veranderingen van de mos- en licheenvegetatie in de droge duinen van Terschelling sinds 1970. II. Microklimaat. Buxbaumiella 79: 14-22. Ketner-Oostra, R. 2013. Duinbegrazing Ooster-end Terschelling. Monitoring van het R.D. (Rita’s)-duin  in 2010. Intern rapport Staats-bosbeheer Regio Noord. Ketner-Oostra, R & K.V. Sýkora, 2008. Succession in lichen-rich vegetation in coastal dunes between 1995 and 2005. - Abhandlungen Westfälischen Museum für Naturkunde 70 (3/4): 125-142. Ketner-Oostra, R & K.V. Sýkora, 2012. Effect van overstuiving op korstmosrijke duinen op Ter-schelling. De Levende Natuur 113: 167-173. Ketner-Oostra, R.,  M.J. van der Peijl & K.V. Sýko-ra, 2006. Restoration of lichen diversity in grass-dominated vegetation of coastal dunes after wildfire. J. Veg. Science 17: 147-156. Kooijman, A.M., A. van Hinsberg, H. Noordijk, M. van Til & C. Cusell, 2010. Stikstofdepositie in kalkrijke en kalkarme duinen: gaat het wel zo goed? De Levende Natuur 111 (4): 166-170. Masselink, A.K. & H.J.M. Sipman 1985. Enkele nieuwe vondsten van Cladonia's in Nederland. Gorteria 12: 231-241. Remke, E., E. Brouwer, A. Kooijman, I. Blindow & J.G.M. Roelofs, 2009. Low atmospheric nitro-gen loads lead to grass encroachment in coastal dunes, but only on acid soils. Ecosys-tems 12 (7) 1173-1188. Stuyfzand, P.J., S.M. Arens & A.P. Oost, 2010. Geochemische effecten van zandsuppleties langs de Hollandse kust. Directie Kennis & 
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Abstract 
Management to restore lichen-rich coastal dunes 
in the Wadden distict (the Netherlands) Lichen-rich Grey hairgrass (Corynephorus canes-
cens) vegetation on Calcium-poor sand dunes has been encroached by the graminoids Ammo-
phila arenaria and Carex arenaria since the 1980s. This is due to high nitrogen deposition. Permanent plots were used to study succession in these 'grey dunes' both in natural circumstan-ces and after restoration management in the 1995-2005 Monitoring program (which was ex-tended to 2010). Spontaneous succession from 

lichen-rich to moss-dominated stages was rela-ted to soil development and acidification in con-nection with ageing of the dune soil. Sod cutting and fire management did not change dunes dominated by tall graminoids and en-croached by the neophytic moss Campylopus 
introflexus. This moss was gradually replaced by 
Hypnum cupressiforme, due to environmental stress.  Grazing by goats and horses in Ammophila-encroached middle dunes facilitated the reco-very of the rabbit population and allowed per-manent mats of reindeer lichens to develop. However, for this to occur, the grazing pressure should not be heavy and should be regulated by movable fences.  We found that the best option for maintaining lichen-rich Grey hairgrass vegetation is the blowing-in of slightly calcareous sand from fore-dunes that are influenced by sand suppletion on the fore-shore. The vegetation monitoring 2002-2010 of two transects on a large dune north of Oosterend (Rita's duin, see map), one inside an exclosure and one outside with grazing pressure of cattle, had as main ecological factor this in-blowing sand. It promoted lichen diversity and quantity, but the latter mostly without the gra-zing pressure. The formation of new dunes on beach planes should also be stimulated. Their open pioneer vegetation on slightly calcareous soil has a suitable microclimate for the re-esta-blishment of lichen diversity, including some of the terrestrially growing, normally epiphytic species.   
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Foto 7. Open en vals rendiermos (Cladonia portentosa en C. rangiformis) in een overgang  naar 
heidevegetatie op Rita’s Duin. 

Foto 6. Grote diversiteit aan Cladonia’s op Rita’s Duin in 2013, mede als gevolg van overstuiving 
met zand. Onder invloed van konijnenbegrazing vestigt zich onder andere veel zomersneeuw 
(Cladonia foliacea). 
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Graphis scripta (gewoon schriftmos) in de polder 
Kolonisatie door een 'oud bos-indicator' van jonge kleibos-
sen in Flevoland 
 

Henk Timmerman 
 
Inleiding Schriftmossen spreken tot de verbeelding en wekken bij menige Nederlandse liche-noloog meteen associaties op met de oude malebossen van de Veluwe, de hotspot voor zeldzame soorten als Graphis elegans (sierlijk schriftmos) en Opegrapha devulga-
ta (beukenschriftmos). Wie in de Prodro-
mus kijkt, zal echter tot zijn verbazing le-zen dat menig schriftmos in de 19de eeuw tot in de steden voorkwam. Daar zijn ze in de loop der tijd verdwenen, en in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd in menig BLWG-excursieverslag bezorgd de vraag gesteld of de Opegrapha's  zelfs in de Ve-luwe bossen nog wel zouden kunnen over-leven. Deze zorg blijkt achteraf gezien on-terecht te zijn geweest, want met de mees-te schriftmossen gaat het nu in Nederland weer goed. Oude bossen, landgoederen en duinrandbos vormen nog altijd het zwaar-tepunt in hun verspreiding, maar er is een trend gaande waarbij sommige soorten zich gestaag verspreiden naar jonge bossen op klei en zelfs weer laanbomen in de stad. De jonge bossen van Flevoland, meest loof-bossen van ongeveer 40 jaar oud, vormen daarop geen uitzondering. Hier vinden we tegenwoordig in ruime mate Opegrapha 
varia, O. ochrocheila, O. rufescens en O. viri-
dipruinosa (respectievelijk kort, geel, verzonken en limoen-schrifmos), en in veel mindere mate O. atra, O. niveoatra, O. her-
barum, O. vermicellifera en O. vulgata (res-pectievelijk zwart, klein, rivier-, gestippeld en wit schriftmos). Het meest opmerkelijke schriftmos dat sinds kort voor de Flevopol-ders kon worden genoteerd is echter Gra-
phis scripta (gewoon schriftmos).  
De opmars van Graphis scripta De bezoeker van een Veluws malebos kan de grote, witte plekken op de eeuwenoude beuken moeilijk ontgaan. Vaak betreft het 

de beukenwrat (Thelotrema lepadinum) of het gewoon schriftmos (Graphis scripta). De eerste komt vrijwel uitsluitend in het hart van de Veluwe voor, maar Graphis 
scripta is wijder verspreid, en neemt dui-delijk toe. Hij is in Nederland bekend als een indicatorsoort van oude bossen, en ook in de literatuur wordt Graphis scripta veel vermeld als stenotoop: beperkt tot zeer specifieke habitats (bijvoorbeeld Rose 1976). In dit geval zou dat habitat bestaan uit reeds lang bestaande schaduwrijke loofbossen met weinig of geen bosbeheer. Dit is misleidend, want dit schriftmos komt ook op jonge bomen in jong bos voor, in beukenhagen (bijvoorbeeld zeer dominant in het doolhof van Paleis Het Loo) en zelfs op laanbomen. Buiten oude bossen kwam de soort vroeger overigens algemener voor dan tegenwoordig. 
 
Nieuwe soortindeling  Wie veel ervaring heeft met Graphis 
scripta, zal het zijn opgevallen dat de variatie binnen deze soort groot is. De schriftvormige apotheciën hebben soms een zwarte, gesloten schijf, maar kunnen ook een duidelijk open schijf hebben, die soms wit berijpt is. Onlangs is duidelijk geworden dat G. scripta een aggregaat was voor meerdere soorten. Er worden nu vier soorten onderscheiden (Neuwirth & Aptroot 2011):   

• Graphis scripta (gesloten schijf) 
• Graphis macrocarpa (open, bruine schijf) 
• Graphis pulverulenta (open, wit berijpte schijf) 
• Graphis betulina (schijf met opvallend dikke en brede witte rand om het apothecium)   
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Voorlopig lijkt het erop dat alleen de eerste drie soorten in Nederland voorkomen, waarbij G. pulverulenta veel algemener is dan G. scripta. De drie soorten komen sa-men in hetzelfde habitat en soms naast el-kaar op dezelfde boom voor. De in Flevo-land gevonden soort blijkt tot nu toe in alle gevallen Graphis scripta te zijn. Dit zou erop kunnen duiden dat Graphis scripta zich meer aan het verspreiden is dan de 

overige soorten. Een ecologische verkla-ring is daarvoor nog niet te geven, aange-zien nog niet duidelijk is of de precieze ver-spreiding van de vier Graphis-soorten een ecologische component heeft. 
 
Vroegere en huidige verspreiding In Nederland was Graphis scripta begin 20ste eeuw nog een algemene soort, die wijd verbreid op verschillende boomsoor-

Figuur 1. Groeiplaats van Graphis scripta in het Gelderse Hout nabij Lelystad: vrij open loofbos met ou-
de populieren en onder meer zwarte els en vlier. De witte vlek op de stam is een ca. 3 cm groot exem-
plaar van Graphis scripta, afgebeeld in figuur 2 (foto: Henk Timmerman).
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ten werd aangetroffen. Hij groeide niet al-leen in natuurgebieden, maar ook in en nabij steden als Amsterdam, Groningen, Zwolle, Kampen, Utrecht, Breda en Den Bosch. Zo werd de soort bijvoorbeeld in 1849 verzameld van een es aan de Ringdijk in de Watergraafsmeer bij Amsterdam, wat toen een suburbaan gebied was met bui-tenplaatsen, landerijen, moestuinen en veldwegen met laanbomen. Interessant  is het rijtje begeleidende soorten: Opegrapha 
rufescens, Opegrapha herbarum, Physcia 
adscendens (kapjesvingermos), Physcia 
tenella (heksenvingermos), Xanthoria pari-
etina (groot dooiermos), Candelaria con-
color (vals dooiermos), Thelenella modesta (vals speldenkussentje), Candelariella xan-
thostigma (fijne geelkorst), Lecanora carpi-
nea (melige schotelkorst), Lecanora horiza (donkere schotelkorst) en Lecidella elaeo-
chroma (gewoon purperschaaltje). Dit wekt sterk de indruk dat we met een 
Xanthorion-gemeenschap te maken heb-ben, en die associëren we tegenwoordig niet bepaald met Graphis scripta. Opvallend is dat Graphis scripta in Flevoland is aan-getroffen op een esdoorn waarop een van de genoemde soorten domineerde: Opegra-
pha rufescens. In de periode 1900-1950 was Graphis 
scripta in Nederland nog een algemene soort, maar al in de periode 1951-1980 was de soort hier zeldzaam geworden. De achteruitgang (voorkomen in aantal uur-hokken) werd voor de periode 1900-1997 op meer dan 75% geschat. De sterke ach-teruitgang van de soort sinds 1900 plaatste hem in 1998 in de categorie 'bedreigd' op de Rode Lijst. Omdat hij in zijn toenmalige verspreidingsgebied wel algemeen voor-kwam en zelfs leek toe te nemen en de SO2-belasting sterk aan het dalen was, werd door de opstellers van de Rode Lijst echter niet voor zijn voortbestaan gevreesd. Op de nieuwe Rode Lijst (Aptroot 2011) staat de soort niet meer, en volgens de nieuwe criteria van deze lijst zou de soort ook in 1998 niet op de Rode Lijst zijn gekomen. In 2010 kwam de soort in 76 atlasblokken voor en kwam hij in de categorie 'zeld-zaam'. De soort is op dit moment al de 120 atlasblokken gepasseerd. Aptroot heeft het over 'een opmars in de laatste decennia' en 

bepaalt de toename van de verspreiding (wat atlasblokken betreft) sinds 1950 op maar liefst 84%. (Aptroot, 2010, p. 71) De achteruitgang van Graphis scripta in Nederland en omringende landen begin 20ste eeuw wordt vaak toegeschreven aan de sterke toename van de belasting met zwavelstofdioxide, al is deze soort wat dit betreft niet extreem gevoelig en kan hij nog redelijk hoge SO2-belasting overleven.  Rond 1990 was de soort uit grote delen van Midden-Engeland verdwenen (Purvis 1992) en in heel Duitsland bedreigd en op de Rode Lijst geplaatst (Wirth 1996, Hauck 1992).  In de loop van de 20ste eeuw verdween de soort geheel uit de steden en raakte hij vrijwel beperkt tot beuken. Tegenwoordig zijn de zwaartepunten van de verspreiding oude malebossen op de Veluwe (vooral Speulder- en Sprielderbos, Gortelse bos, Elspeeterbosch, en bossen bij paleis Het Loo).Verder wordt de soort veel gevonden in oude bossen en landgoederen in Noord-Drenthe, Overijssel, Utrechtse Heuvelrug, Gaasterland en langs de binnenduinrand van Noord-Holland (bijvoorbeeld in het Noord-Hollands Duinreservaat). In Overijs-sel bleek onlangs bij een uitgebreid onder-zoek van kleine natuurterreinen dat Gra-
phis scripta de meest algemene Rode Lijst-soort was en veel meer werd gevonden dan bijvoorbeeld Opegrapha varia, een soort die in Flevoland juist veel algemener is dan 
Graphis (van Herk 2011). De verspreiding van Graphis bleek hier veel ruimer dan tot dan toe was vastgesteld. Dit doet vermoe-den dat de nu bekende verspreiding van 
Graphis scripta in Nederland hiaten ver-toont in het belangrijkste verspreidings-gebied. Duidelijk is wel dat de soort daar-buiten zeer schaars is: overig Noord-Hol-land, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Bra-bant en Limburg. De zeldzaamheid in het zuiden wordt voortgezet bij onze zuiderbu-ren, waar de soort alleen in de Ardennen talrijk voorkomt. Dit duidt erop dat Graphis in dit grote gebied werkelijk weinig voor-komt. Vroeger kwam dit schriftmos overi-gens wel in Vlaanderen voor en rond 1850 was hij er blijkbaar niet echt zeldzaam, want er bevinden zich 17 exemplaren uit die periode van in het herbarium van de 
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Nationale Plantentuin (Van den Broeck 2010). 
 
Vestiging en verspreiding in Flevo-
land De soort werd op 4 juli 2009 voor het eerst in Flevoland gevonden door de auteur in het Ketelbos (ook Kamperhoek geheten), een klein loofbos op klei nabij de Ketelbrug in Oost-Flevoland. Sindsdien is Graphis 
scripta ook aangetroffen in het Natuurpark Lelystad (2009, beukenbos) en het Gelder-se Hout bij Lelystad (2011, beukenbos en gemengd loofbos). Onlangs is de soort ook gevonden in het Horsterwold, een kleibos in Zuid-Flevoland. Het betreft steeds vrij kleine exemplaren (de grootste meet 3,0 cm in doorsnee) met vrij kleine apotheciën 

(vaak 0,5 tot 1 mm kleiner dan het voor deze soort opgegeven gemiddelde van 2,04 mm lengte, zie Neuwirth & Aptroot). Wan-neer de soort zich in deze bossen heeft gevestigd is moeilijk te bepalen, maar 
Graphis is in ieder geval geen snelle groei-er. Grotere thalli kunnen zich zelfs vele tientallen jaren handhaven zonder nog te groeien. De bossen waar Graphis is gevon-den, zijn 25 tot 40 jaar geleden geplant. Het Gelderse Hout, waar de meeste vindplaat-sen waren, is een zeer afwisselend loofbos met vakken met monoculturen van één soort, maar ook gemengde vakken. Het is, ondanks de zeer goede afwatering, ’s win-ters soms behoorlijk vochtig. De soort heeft hier geen duidelijke voorkeur voor een boomsoort, want hij werd niet alleen 

Figuur 2. Een van de grootste gevonden exemplaren, op vrij jonge Alnus glutinosa (zwarte els) in het 
Gelderse Hout nabij Lelystad (foto: Henk Timmerman). 



 
18 Buxbaumiella 99 (2014) 

op beuk, maar ook op esdoorn, linde en zwarte els aangetroffen. Schaduwminnend als hij is, groeide Graphis overal in het bos zelf en niet aan bosranden. Naast Graphis komen er maar weinig korstmossen in deze vrij donkere opstanden voor. Op es-doorn groeide de soort met zeer dominant 
Opegrapha rufescens en Porina aenea (schors-olievlekje). De voet van een oude beuk waar hij op groeide, was verder uitsluitend met Arthonia spadicea (inkt-spatkorst) begroeid. Op een linde was de meest voorkomende begeleidende soort juist Arthonia radiata (amoebekorst), evenals op zwarte els.  

De soort komt in het Gelderse Hout ove-rigens zeer verspreid voor en is hier nog allerminst algemeen te noemen. Soortgelij-ke andere bossen in Flevoland zullen wel-licht ook de soort op kunnen leveren, maar de trefkans is dus (erg) klein. Een groot beukenperceel in bijvoorbeeld het Overijs-selse Hout bij Lelystad leverde geen enkele vondst op. 

Het voorkomen van Graphis scripta in jonge bossen is in Nederland ook buiten Flevoland vastgesteld. Zo komt de soort voor in het Amsterdamse Bos, op hazelaars in jong bos in Overijssel (van Herk 2011) en onder meer in de Biesbosch. 
 
Discussie  De kolonisatie en verdere verspreiding van 
Graphis scripta in Flevoland moet in het licht worden gezien van een algemene toename van deze soort in ons land. Er is sprake van een voorzichtige terugkeer van 
Graphis in gebieden waar hij in de 19de eeuw nog voorkwam. De oorzaak van de 

huidige toename moet worden gezocht in de sterke toename van het oppervlak bos in Nederland sinds 1900. Verder heeft de afname van de zwavelstofdioxide-belasting een rol gespeeld in de beschikbaarheid van geschikt biotoop. De soorten die Graphis in Flevoland begeleiden, zijn opvallend ge-noeg ook recent sterk toegenomen Trente-
pohlia-korstmossen: Arthonia radiata, Ar-

Figuur 3. De soort komt in het Gelderse Hout nabij Lelystad ook voor in zijn bekende habitat van de 
Veluwe: zeer schaduwrijke opstanden van Fagus sylvatica (beuk) (foto: Henk Timmerman). 
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thonia spadicea, Opegrapha rufescens, Pori-
na aenea.  
Graphis scripta wordt in de literatuur nog vaak vermeld als indicator van ecologische continuïteit en langdurig stabiel bosbeheer (of juist geen beheer). Nu komt de soort inderdaad algemeen voor in oude bossen en landgoederen, maar het is allerminst een soort die voornamelijk tot dit biotoop beperkt is. In Nederland is de habitat van 
Graphis scripta in de afgelopen eeuwen sterk achteruitgegaan door biotoopverlies en vervuiling, waardoor de oude malebos-sen een refugium voor de soort werden. De recente toename van de soort en de verspreiding buiten deze oude bossen is in feite een terugkeer naar de vroegere situ-atie. Het gewoon schriftmos is in ieder geval zeker geen soort die zich niet of moeilijk verspreidt buiten oude bossen, zoals wel het geval is met soorten als 
Thelotrema lepadinum. Dat de soort nu wijd verspreid, maar in zeer kleine aantal-len voorkomt in de Flevolandse bossen kan een indicatie zijn dat de verspreiding wel zeer traag verloopt, en dat de nieuwe habi-tat nog niet optimaal is. Bij het ouder wor-den van de kleibossen zou de verspreiding dan weleens een grote spurt kunnen krij-gen. Een soortgelijke, zeer voorzichtige ko-lonisatie van de polderbossen vindt tegen-woordig ook plaats bij soorten als Nor-
mandina pulchella (hamsteroortje). Bij de schriftmossen van het geslacht Opegrapha is deze kolonisatie overigens veel sneller verlopen. Hetzelfde is geconstateerd bij onderzoek in België (Van den Broeck, 2010). De oorzaak zou weleens kunnen zijn dat de sporen van Graphis scripta veel groter en dus zwaarder zijn dan die van de 
Opegrapha's.   Met dank aan Laurens Sparrius voor zijn advies en redactie. 
 
Literatuur Hauck,  M., 1992. Rote Liste der gefahrdeten Flechten in Niedersachsen und Bremen. In-formationsdienst Naturschutz Niederachsen 1/92: 1-44. Herk, C.M. van, K. van der Veen & P. Bremer, 2011. De rol van mossen en korstmossen bij de bescherming van kleine natuurgebieden in 

Overijssel in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV). Buxbaumiella 88:1-8. Neuwirth, G. & A. Aptroot, 2011. Recognition of four morphologically distinct species in the Graphis scripta complex in Europe. Herzogia 24 (2): 207-230. Purvis, O.W., 1992. The Lichen Flora of Great Britain and Ireland. Natural History Museum Publications. London. Rose, F., 1976. Lichenological indicators of age and environmental continuity in woodlands. In: D.H. Brown, L.D. Hawksworth & R.H. Bailey (eds): Lichenology: progress and problems - Systematics association special volume 8: 279-307. Van den Broeck, D., 2010. Schriftmossen (Ope-
grapha) en andere lichenen met een Trente-
pohlia-photobiont in opmars in Vlaanderen (België). Dumortiera 98: 6-10 Wirth, V., 1996 Rote Liste der Flechten (Liche-nen) der Bundesrepublik Deutschland. Schrif-te-Reihe fur Vegetationskunde 28: 307-368.  

Auteursgegevens H.J. Timmerman, Zoom 1528, 8225 KJ Lelystad (optieplus@planet.nl) 
 
Abstract 
Graphis scripta in the polder, the colonization of 
an ancient woodland-indicator of secondary fo-
rests on clay soil in the province of Flevoland in 
the Netherlands The recent colonization by Graphis scripta of secondary forests on clay soil in the province of Flevoland is outlined. This species is generally seen as an ancient woodland-indicator, but in the 19th century it was widely distributed in  rural and urban habitats as well. With the recent increase of the species in the Netherlands this former situation seems to be restored. In Flevoland, Graphis scripta grows in 25 to 40-year old forests, on a variety of trees, but mainly on Fagus. Graphis scripta recently was split up into four separate species, of which the 'real' G. 
scripta was the only one found in Flevoland. The recent increase of this species is just one of many with a Trentepohlia-component that have invaded secondary forests. Especially Opegra-
pha-species seem to become quite abundant in this habitat. Some aspects of this development are discussed and the question is raised why some ancient woodland-indicators seem to be very specific about their requirements and do not spread beyond their refuges, while others have begun to colonize new territory. 
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Bijzondere grondbewonende lichenen langs het spoor bij 
Ede 
 

Henk-Jan van der Kolk 
 
Inleiding De Nederlandse spoorwegen herbergen interessante biotopen voor mossen en lichenen, die echter vaak lastig te vinden of moeilijk toegankelijk zijn. Oudere en met metaal verontreinigde spoorbeddingen zijn dikwijls rijkelijk begroeid met Stereocaulon (korrelloof) en andere metaalminnende korstmossen. Daarnaast bevindt zich pa-rallel aan de spoorlijn soms een interessant terrein dat afwijkt van de rest van de om-geving. Vaak gaat het om een smalle strook begroeid met heide of andere struikvege-tatie. Af en toe bestaat deze strook uit le-mige grond of andersoortig zandig terrein: potentiële groeiplaatsen voor weinig voor-komende grondbewonende lichenen. De afgelopen twee jaar zijn de interessantste plekken langs het spoortraject tussen Ede en Wolfheze bezocht. In het bijzonder op 

twee locaties werden zeldzame soorten aangetroffen. In dit artikel  worden deze twee terreinen en hun zeldzame grond-bewonende lichenen beschreven.    
Sysselt Het eerste gebied ligt ten zuiden van het bos de Sysselt, net ten oosten van de krui-sing van de spoorlijn met de A12. Het ter-rein loopt over een lengte van 200 meter parallel aan de spoorlijn en is nog geen 50 meter breed. Een gedeelte is begroeid met struikhei. Voor een groot deel bestaat het terrein echter uit plekken die afgeplagd zijn, waardoor lemige grond met kiezelste-nen is blootgelegd. De bodem is hier be-groeid met verspreide heidestruiken, gras-sen, lichenen en mossen, waaronder Pogo-
natum nanum (kleine viltmuts).   

Figuur 1: Thalli van Dibaeis baeomyces (roze heikorst) tussen heidestruiken op lemige grond. 
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Tijdens een bezoek in het voorjaar van 2012 bleek op de lemige grond massaal Di-
baeis baeomyces (roze heikorst) te groeien. Later werden op een enkel thallus ook apo-theciën aangetroffen. D. baeomyces staat als ernstig bedreigd op de Rode Lijst, maar is recentelijk op diverse locaties verspreid door het land weer aangetroffen (Aptroot et al. 2011). De groeiplaats langs het spoor betekent de eerste vondst van D. baeomy-
ces op de zuidelijke Veluwe in 50 jaar. In 1961 werd de soort voor het laatst in deze streek gemeld van het Ginkelse Zand (door D. Touw, det. A. Aptroot, nat. herb. Leiden). Een tweede opmerkelijke soort die op het terrein langs de Sysselt gevonden werd, is 
Absconditella trivialis (leemkroesje). De kleine apotheciën van deze onbestendige soort groeiden op een algenlaag op lemig zand. Het betreft, na twee vondsten in 1999, de derde vindplaats van deze soort in Nederland. De eerdere vondsten werden gedaan bij Bergen aan Zee in een grazige duinvallei (door M. Brand) en op leemhou-dend zand in Oost-Groningen (door K. van Herk, herb. K. van Herk).  

Op de algenlaag werd ook Epigloea 
soleiformis gevonden. De peritheciën van deze onopvallende soort zijn in het veld enkel zichtbaar als minuscule zwarte punt-jes, die in een laag slijmerige algen zijn in-gezonken.Tenslotte is de begroeiing van het spoorbed vermeldenswaard. Grote de-len zijn overgroeid door Stereocaulon na-
nodes (spoorkorrelloof). Daarnaast werd ook een enkel exemplaar van Stereocaulon 
pileatum (staafkorrelloof) gevonden. Ande-re delen van het spoor tussen Ede en Wolf-heze zijn eveneens sterk begroeid met 
Stereocaulon. Zo bleek de ‘grijze verkleu-ring’ langs het spoor net ten westen van Wolfheze inderdaad ook S. nanodes te zijn.   
Station Ede-Wageningen Het tweede interessante gebied ligt net ten oosten van het treinstation Ede-Wage-ningen. Langs het spoor ligt hier een braak-liggend en met metalen verontreinigd ter-rein met zand en kiezelstenen. Slechts kort geleden was  deze locatie nog in gebruik als het oostelijkste deel van het rangeerter-rein, behorend tot het station. Dit gedeelte van het rangeerterrein is echter enkele 

Figuur 2: Fertiel thallus van Dibaeis baeomyces (roze heikorst). 
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jaren geleden gesloopt, in het kader van de herinrichting van Ede-Zuid en het ENKA terrein (fabriek Eerste Nederlandse Kunst-zijdefabriek Arnhem). Het terrein bestaat nu uit walletjes die al langere tijd onaan geroerd zijn, en een zandvlakte die nog re-gelmatig in meer of mindere mate bereden wordt door vrachtwagens. Een verlaten kopspoor is het enige overblijfsel van het voormalige rangeerterrein. Het zand is iets leemhoudend, en begroeid met vaatplan-ten en mossen, waaronder Aloina aloides (gewoon aloëmos).  Op het kale zand groeit zowel Geisleria 
sychnogonoides (leemstippel) als Thrombi-
um epigaeum (heidestippel). G. sychnogo-
noides werd in 1992 op een op de heide achtergelaten oud legeroverhemd nieuw voor Nederland gevonden (Spier 1992), maar is sindsdien op verschillende plekken opgedoken (verspreidingsatlas.nl). Ken-merkend voor de soort zijn het lichte thallus met bruine tot zwarte ingezonken peritheciën en meest viercellige sporen.  Spectaculair was de vondst van T. epigae-
um, die op delen van het terrein zelfs een 

mozaïek vormt met G. sychnogonoides. T. 
epigaeum wordt gekenmerkt door een groen thallus, ingezonken zwarte perithe-ciën, de aanwezigheid van parafysen en eencellige sporen. Bij droogte is het thallus glad en onopvallend, maar in vochtige toe-stand is het slijmerige groene thallus al vanaf een afstandje zichtbaar. De soort is slechts viermaal eerder in Nederland vast-gesteld.  Twee waarnemingen hebben be-trekking op meer dan 100 jaar oud her-bariummateriaal, dat in de omgeving van Rhenen is verzameld (nat. herb. Leiden). Meer recentelijk is de soort twee keer in Noord-Brabant vastgesteld. In 1999 werd zij op open lemig zand in de leemkuilen bij Udenhout gevonden (door M. Brand). In 2000 werd T. epigaeum vastgesteld in Ek-kersrijt bij Eindhoven, eveneens op lemig zand (door P. van den Boom, herb. P. van den Boom). Dat de soort desondanks als verdwenen op de Nederlandse Rode Lijst staat, is niet verwonderlijk. De potentiële groeiplaatsen zijn nogal onbestendig en worden nauwelijks of alleen bij toeval door lichenologen bezocht. In het buitenland is 
T. epigaeum eveneens een schaarse soort, 

Figuur 3: Verstoord, zandig terrein nabij station Ede-Wageningen. 
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die zowel op verstoorde terreinen alsook op bijvoorbeeld zandige steilkantjes langs paden voorkomt (Smith et al. 2009; Wirth et al. 2013).  Er werden nog enkele andere grondbewo-nende korstmossen aangetroffen. Op de walletjes die langere tijd onaangeroerd waren gebleven, groeide, naast algemene soorten als Cladonia scabriuscula (ruw hei-destaartje) en Peltigera didactyla (soredi-

eus leermos), ook de onopvallende Steinia 
geophana (ruderaalkorst). 
 
Toekomst voor Dibaeis en Throm-
bium? Al twee jaar lang is D. baeomyces te bewon-deren langs het spoor bij Ede. Hoewel het lemige terrein steeds meer vergrast, zal deze grondbewoner zich er naar verwach-ting nog wel een tijdje kunnen handhaven. Hopelijk is het voor de soort mogelijk om zich in die tijd op meer plekken op de Veluwe te vestigen. Dat dit zeker kan, be-wijst de vondst van enkele thalli op een plagplek in het gebied de Hindekamp, 4 kilometer ten noorden van de groeiplaats 

in de Sysselt (door H. van der Kolk, 2012). Deze vondst geeft hoop dat D. baeomyces, profiterend van plagactiviteiten, in de toe-komst op meer plekken op de Veluwe en in het land te vinden zal zijn. Het is daarom nuttig om in de nabije toekomst meer plag-plekken te controleren op het voorkomen van deze fraaie soort. Het is twijfelachtiger of T. epigaeum in Ne-derland bestendige populaties kan opbou-

wen. De soort lijkt in ons land afhankelijk van verstoorde terreinen en zal naar alle waarschijnlijkheid verdrongen worden als mossen en vaatplanten in de vegetatie gaan domineren. Het is daarom te ver-wachten dat de soort bij station Ede-Wage-ningen zal verdwijnen wanneer de werk-zaamheden in Ede-Zuid zijn afgerond en het terrein met rust gelaten dan wel be-bouwd wordt. Desondanks zullen er onge-twijfeld geschikte groeiplaatsen in Neder-land blijven bestaan. Het lijkt daarom slechts een kwestie van tijd en toeval voor-dat er weer een nieuwe groeiplaats van T. 
epigaeum in Nederland wordt gevonden.  

Figuur 4: Mozaïek van Geisleria sychnogonoides (leemstippel) en Thrombium epigaeum (heidestippel). 
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Slotwoord Langs het spoor bij Ede bleken diverse zeldzame lichenen te groeien. Leek het ge-bied met lemig zand bij de Sysselt al vóór het bezoek interessant, ten aanzien van het veel zandiger terrein bij station Ede-Wage-ningen waren de verwachtingen bedui-dend lager. De vondsten van zeldzame korstmossen op beide terreinen tonen dus aan dat het de moeite loont om zowel lemige als verstoorde zandige terreinen aan een scherpe blik te onderwerpen, en deze niet zomaar voorbij te lopen of onge-zien dicht te laten groeien.  
Dankwoord Laurens Sparrius gaf commentaar op een eerste versie van dit artikel. Daarnaast controleerden hij en Peter Kroon enkele determinaties, waarvoor hartelijk dank!  
Literatuur Aptroot A., C.M. van Herk & L.B. Sparrius, 2011. Basisrapport voor de Rode Lijst Korstmossen. BLWG Rapport 12. BLWG, Oude-Tonge. Smith C.W., A. Aptroot, B.J. Coppins, A. Fletcher, O.L. Gilbert, P.W. James & P.A. Wolseley, 2009. 

The lichens of Great Britain and Ireland. The British Lichen Society, London. Enlarged Edition. 1046 pp. Spier L., 1992. Lichenen in en om Amersfoort. Buxbaumiella 27: 39-44. Wirth V., M. Hauck, M. Schultz, 2013. Die Flechten Deutschlands. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. 1244 pp.   
Auteurgegevens H. van der Kolk, Hullenberglaan 9, 6721 AL Ben-nekom (henk-janvdkolk@hotmail.com)  
Abstract 
Rare terrestrial lichens along the railway near 
Ede At a loamy site near the Sysselt, a woodland area, Dibaeis baeomyces, Absconditella trivialis and Epigloea soleiformis were found, while on sandy soil near the train station Ede-Wage-ningen Thrombium epigaeum, Geisleria sychno-
gonoides and Steinia geophana were found. 
Thrombium epigaeum was classified as extinct on the Dutch lichens Red List of 2011. Dibaeis 
baeomyces has recently been found at other pla-ces in the Netherlands as well, and might possi-bly be found at more sites on the Veluwe in the near future.  
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De overleving van aangevoerde korstmossen 
 
Laurens Sparrius, André Aptroot, Henk Timmerman & Hans Toetenel 
 De afgelopen tien jaar is onder floristen de belangstelling voor aangevoerde en ont-snapte plantensoorten sterk gegroeid. Aan bryologen en lichenologen is deze ontwik-keling niet voorbijgegaan. Sinds een jaar of tien komen er jaarlijks enkele tientallen meldingen van aangevoerde mossen en korstmossen die ook in de BLWG-databank als zodanig gemarkeerd worden. Eén van de eerste publicaties binnen de werkgroep was van Van Borssum Waalkes (1949) over mossen in de botanische tuin in Ha-ren. Kijken naar exoten is leerzaam, omdat we daarmee meer te weten kunnen komen over de overleving van soorten die vaak uit een andere klimaatszone of biotoop naar ons land gebracht zijn. Net als bij inheemse soorten zijn vectoren, areaal en biotoop belangrijk voor de mate van voorkomen en 

de overleving van soorten. Bij aangevoerde korstmossen zijn areaal en de biotoop in het gebied van herkomst in het algemeen bekend. De plek waar de soorten aange-voerd zijn, kan binnen of buiten het areaal liggen en het nieuwe biotoop kan geschikt of ongeschikt zijn. Dit is vermoedelijk van grote invloed op de overleving van exoten. In dit artikel hebben we de proef op de som genomen en allerlei locaties met aan-gevoerde korstmossen, waarvan de plant-datum en de herkomst enigszins bekend waren, na enige jaren opnieuw bezocht.  
Methode Als basis voor dit onderzoek maakten we gebruik van drie publicaties waarin vind-plaatsen van aangevoerde korstmossen beschreven zijn: korstmossen op stenen 

Tabel 1. Veranderingen in de epifytenbegroeiing van aangeplante iepen op drie locaties in Amsterdam. 
Echte exoten zijn met een * gemarkeerd. Soorten met alleen een ? zijn zeer waarschijnlijk in 2009 over 
het hoofd gezien, waardoor alleen de huidige situatie vermeld wordt. 

 
soort t.o.v. 2009 conditie soort t.o.v. 2009 conditie 
Herengracht Nieuwe Keizersgracht (vervolg)
Caloplaca cerinelloides * stabiel slecht Physcia tenella stabiel goed 
Candelaria concolor stabiel goed Punctelia borreri ? goed  (1 ex.) 
Flavoparmelia caperata stabiel goed Rinodina oleae stabiel goed 
Hyperphyscia adglutinata stabiel goed Xanthoria parietina stabiel redelijk 
Hypogymnia physodes verdwenen Xanthoria polycarpa stabiel goed 
Parmelina tiliacea ? slecht (1 ex.) Weesperzijde-Omval
Parmotrema perlatum verdwenen Caloplaca cerinella * afname? redelijk 
Phaeophyscia orbicularis stabiel goed Caloplaca cerinelloides * afname? redelijk 
Physcia adscendens stabiel goed Candelaria concolor ? goed 
Physcia aipolia ? goed Physcia aipolia * toename? goed 
Punctelia borreri stabiel goed Flavoparmelia caperata stabiel goed 
Punctelia subrudecta stabiel goed Hyperphyscia adglutinata stabiel goed 
Xanthoria candelaria stabiel goed Lecania cyrtella * stabiel goed 
Xanthoria parietina afgenomen redelijk Lecanora dispersa stabiel goed 
Nieuwe Keizersgracht Parmelina tiliacea ? goed (1 ex.) 
Caloplaca cerinella * stabiel goed Parmotrema perlatum ? goed 
Caloplaca cerinelloides * stabiel goed Phaeophyscia orbicularis stabiel goed 
Caloplaca holocarpa * stabiel goed Physcia adscendens stabiel goed 
Candelaria concolor toename? goed Physconia grisea afname? slecht 
Candelariella reflexa stabiel goed Punctelia borreri ? slecht 
Diploicia canescens ? goed  (1 ex.) Punctelia jeckeri ? goed 
Hyperphyscia adglutinata stabiel goed Ramalina fastigiata ? slecht (1 ex.) 
Lecania cyrtella * stabiel redelijk/goed Rinodina oleae ? goed 
Lecanora hagenii ? slecht Xanthoria parietina afname slecht 
Parmelia sulcata ? slecht  
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van monumenten bij Soest en Arnhem (Aptroot, 2009; 2010), laanbomen bij Dronten (Timmerman, 2010), aangevuld met waarnemingen van Hans Toetenel op laanbomen bij Monster (Aptroot & Toete-nel 2011), Maarten Brand bij Enschede (2005, opnieuw bezocht door Laurens Sparrius) en Henk Timmerman in Amster-dam (2009). De groeiplaatsen vielen inder-tijd op omdat er meerdere soorten groei-den die heel zeldzaam zijn in Nederland, of duidelijk uitheems zijn, of omdat er sprake was van een soortenrijke vegetatie op een relatief jong substraat. In een aantal geval-len is de herkomst en het plaatsingsjaar van stenen en bomen uitgezocht. In de vol-gende paragraaf presenteren we de resul-taten van het eerste veldbezoek (2005-2010) naast die van een tweede bezoek in 

september/oktober 2013. Met uitzonde-ring van de locatie in Enschede zijn de loc-aties in beide jaren door dezelfde personen bezocht. Abundanties, voor zover geschat bij het eerste bezoek, werden bij het twee-de bezoek op dezelfde wijze genoteerd.  
Resultaten 
Amsterdam (epifyten) Het gaat om drie locaties in Amsterdam-Centrum: Weesperzijde/Omval, Nieuwe Keizersgracht en Herengracht. Het betreft bij alle locaties rijen Ulmus 'New Horizon' langs het water. De bomen werden aan-gevoerd uit Zuid-Frankrijk (een boom-kwekerij nabij Avignon). Het is zeker dat al deze bomen van dezelfde locatie afkomstig zijn. Op alle drie locaties is namelijk ook de kraakcicade waargenomen. 

Figuur 1. Graniet in Arnhem: detail van een steen uit Peru met Acarospora chrysops (geel). 

Tabel 2. Aangevoerde lichenen op het Monument voor het Onbekende Kind bij Arnhem in 2010 en 2013. 
Soort 2010 2013 
Acarospora chrysops 1 steen: graniet uit Peru graniet uit Peru, vele exemplaren, gezond, niet duidelijk gegroeid 
Agonimia opuntiella 1 steen: graniet uit Peru Verdwenen 
Caloplaca brouiardii 1 steen: graniet uit Peru graniet uit Peru, vele exemplaren, deels gezond, deels achteruitgegaan en met parasieten geïnfecteerd, niet duidelijk gegroeid 
Fuscidea mollis 1 steen: basalt uit IJsland basalt uit IJsland, enkele exemplaren, gezond, niet duidelijk gegroeid 
Placopsis fuscidula 1 steen: graniet uit Peru Verdwenen 
Punctelia stictica 4 stenen van alle stenen verdwenen 
Xanthoparmelia 
microspora 

4 stenen alleen nog op graniet uit Peru, waarop hij aangevoerd was, ziet er ongezond uit 
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Van relatief jonge iepen aan de Nieuwe Keizersgracht (circa 20 cm diam.) weten we ze dat ze na de import in 2006 nog twee jaar op een kwekerij in Nederland hebben gestaan, voor ze in 2008 in Amsterdam 
werden geplant. De iets dikkere iepen aan de Herengracht (circa 30 cm diam.) zijn waarschijnlijk in 2007 geplant, die aan de Weesperzijde/Omval eveneens rond dat jaar. 

Tabel 3. Korstmossen op in 1992 aangeplante amberbomen in Dronten in 2009 en 2013. De 
abundanties zijn volgens de zesdelige schaal zoals gebruikt bij epifytenmonitoring door provincies en 
het Netwerk Ecologische Monitoring. Vermeende exoten zijn van een * gemarkeerd. 
 

Soort 2009 2013  Soort 2009 2013 
Amandinea punctata 5 3  Parmotrema perlatum 3 3 
Anaptychia ciliaris * 1 -  Parmotrema reticulatum * 1 - 
Candelaria concolor 3 4  Phaeophyscia orbicularis 3 3 
Candelariella reflexa 5 3  Physcia adscendens 6 6 
Candelariella xanthostigma 2 3  Physcia aipolia * 3 3 
Diploicia canescens 1 1  Physcia clementei * 3 3 
Evernia prunastri 4 3  Physcia leptalea * 3 3 
Flavoparmelia caperata 3 3  Physcia stellaris * 1 - 
Flavoparmelia soredians 5 3  Physcia tenella 6 6 
Hyperphyscia adglutinata 5 5  Physconia distorta * 1 - 
Hypotrachyna revoluta 2 -  Physconia grisea 3 4 
Lecanora carpinea 5 5  Pleurosticta acetabulum * 3 3 
Lecanora chlarotera 5 5  Punctelia borreri 4 5 
Lecanora compallens 3 3  Punctelia jeckeri 4 5 
Lecanora dispersa - 3  Punctelia subrudecta 4 6 
Lecanora expallens - 3  Ramalina farinacea 3 3 
Lecidella elaeochroma 5 3  Ramalina fastigiata 4 4 
Melanelixia fuliginosa ? 3  Xanthoria candelaria 3 - 
Melanelixia subaurifera 3 2  Xanthoria parietina 5 6 
Parmelia sulcata 3 3  Xanthoria polycarpa 3 - 

 

Figuur 2. De amberbomen in Dronten. Foto: Henk Timmerman. 
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Bij de eerste inventarisaties in 2010 ston-den deze iepen zo'n twee tot drie jaar op hun nieuwe plek in Nederland. Gezien de korte tijd tussen aanplant en inventarisatie kunnen we ervan uitgaan dat vrijwel alle soorten al op de bomen aanwezig waren bij de aanplant en dus zijn aangevoerd van-uit Frankrijk. De iepen op alle drie locaties komen wat de lichenen betreft erg met elkaar overeen. Het is een vrij soortenarme gemeenschap met veel Hyperphyscia adglu-
tinata, Xanthoria parietina en Physcia ad-
scendens. Deze drie soorten domineren overal. Verder komen Lecania cyrtella en 
Candelaria concolor veel voor. Van de grotere, bladvormige soorten vinden we: 
Flavoparmelia caperata, Punctelia borreri, 
Punctelia jeckeri, Phaeophyscia orbicularis, 
Physcia aipolia, Physconia grisea, Parmelina 
tiliacea (enkele exx.). Bijzonder is het voor-komen van de in ons land bijzonder zeldza-me Caloplaca cerinella en Caloplaca cerinel-
loides, twee soorten die morfologisch am-per van elkaar te onderscheiden zijn. Deze soorten komen algemeen voor langs de Nieuwe Keizersgracht en veel minder op de andere locaties. 

Bij de herhalingsinventarisatie op 1 sep-tember 2013 bleken vrijwel alle in 2010 gevonden soorten nog aanwezig te zijn (Tabel 1). Van de voor een dergelijke Ne-derlandse locatie 'echte' exoten werd wei-nig afsterven of verminderde vitaliteit ge-constateerd. Zo werden op de locatie Weesperzijde/Omval meerdere gezonde exemplaren van Physcia aipolia terugge-vonden. De indruk bestaat zelfs dat de soort zich op de bomen uitbreidt. Caloplaca 
cerinella/cerinelloides werd slechts met moeite teruggevonden op Weesperzijde/ Omval en Herengracht, maar op de Nieuwe Keizersgracht was hij nog even algemeen als in 2010 en overal vitaal. Verminderde vitaliteit en afsterven werd voornamelijk geconstateerd bij Xanthoria parietina en 
Punctelia subrudecta en Punctelia borreri, en ook bij Physconia grisea. De conclusie over de Amsterdamse locaties kan zijn dat 5 à 6 jaar na aanplant de mees-te exoten het nog goed doen. Het is opval-lend dat aangevoerde, maar in Nederland en ook rond deze locaties erg algemene soorten als Xanthoria parietina en Punc-
telia subrudecta/Punctelia borreri op vrij veel bomen tekenen van verminderde vita-liteit of zelfs afsterven vertonen. Dit zou te maken kunnen hebben met de wijze waar-op de bomen zijn aangeplant, waardoor de soort in de kwekerij in het volle zonlicht stond, maar nu relatief veel schaduw krijgt, bijvoorbeeld omdat de boom deels om de as gedraaid is.  
Arnhem (steenbewoners) Het Monument voor het Onbekende Kind in Arnhem bestaat uit een verzameling gro-te stenen uit allerlei landen. Op sommige stenen werden in 2010, enkele jaren na de oprichting van het monument, zes uit-heemse korstmossen aangetroffen en ver-scheidene aangevoerd inheemse, zeldzame soorten. Drie jaar later zijn Agonimia opun-
tiella (een kortlevende soort op mossen), 
Punctelia stictica (bladvormig) en Fuscidea 
mollis (ook relatief kortlevend) verdwenen. ‘Stevige’ korstvormige soorten met een dikke cortex, zoals Acarospora chrysops (Fig. 1) houden het langer uit, maar de vita-liteit en het aantal exemplaren is afgeno-men. Een overzicht staat in Tabel 2. 

Figuur 3. Jonge populieren in Enschede. 
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Dronten (epifyten) De in 2009 voor het eerst geïnventariseer-de aangevoerde korstmossen op amberbo-men (Liquidambar styraciflua) aan de Edu-calaan in Dronten (Fig. 2) zijn in 2013 op-nieuw bekeken (Tabel 3). Deze laanbomen zijn in 1992 of 1993 geplant op een zonni-ge plek te midden van sportvelden. Ze zijn duidelijk aangevoerd, maar de herkomst is onzeker: mogelijk is de bron Zuid-Frank-rijk of Noord-Italië. De in 2009 aangetrof-fen soorten vormden al het bewijs dat aan-gevoerde soorten zich in ieder geval be-hoorlijk lang op bomen kunnen handhaven  (destijds al zeker 16 jaar). Nu, 20 jaar na de aanplant, zijn veel soorten nog steeds aan-wezig, maar er hebben zich wel enige ver-anderingen voorgedaan. Verschillende voor Nederland (erg) zeldza-me soorten wisten zich te handhaven: 
Physcia aipolia, Physcia clementei en Phys-
cia leptalea. Enkele soorten konden niet worden teruggevonden, maar deze waren in 2009 slechts aanwezig met één of enkele exemplaren: Anaptychia ciliaris, Parmotre-
ma reticulatum, Physconia distorta en Phys-
cia stellaris. Een op veel bomen erg dominante, voor deze regio vrij zeldzame soort als Ramalina 

fastigiata komt weliswaar nog steeds veel op de bomen voor, maar de conditie lijkt duidelijk wat slechter te zijn dan in 2009. De voor deze regio eveneens erg onge-bruikelijke Pleurosticta acetabulum hand-haaft zich beter. Opvallend is dat een aan-tal voor de regio gewone soorten sindsdien op deze bomen ook in conditie achteruit is gegaan: vooral Amandinea punctata, Can-
delariella reflexa, Evernia prunastri, Leca-
nora carpinea, Lecanora chlarotera, Leci-
della elaeochroma en Xanthoria parietina, de laatste vaak in slechte conditie en aan-getast door licheenparasieten. Enkele bomen lieten duidelijk veel korst-mossen in slechte conditie zien. De algehe-le indruk is dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de aangevoerde soorten ach-teruit is gegaan sinds 2009.  
Enschede (epifyten) In 2005 vond Maarten Brand op een indus-trieterrein bij amusementspark Go Planet (Colosseum, Enschede)  op jonge aange-plante populieren (Fig. 3) in elk geval de opvallende soorten Caloplaca cerinella, Le-
cania cyrtella, Lecanora sambuci en Rinodi-
na pyrina. Na circa 30 minuten zoeken op 20 bomen werden alleen Caloplaca cerinel-

Figuur 4. Jonge iepen met aangevoerde korstmossen in Monster. Foto: Hans Toetenel.
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la (enkele exemplaren) en Lecania cyrtella (zeer veel) teruggevonden.  
Monster (epifyten) Langs de Emmastraat (parallel aan de N 211) in Monster zijn in 2010 iepen onder-zocht, afkomstig van kwekerij De Bonte Hoek in Glimmen. Voordat ze in Monster zijn geplaatst hebben ze enige tijd in Duits-land en Frankrijk gestaan om resistent te worden tegen de iepziekte. De bomen (Fig. 4) zijn maximaal tien minuten per stuk onderzocht, waarbij de aanwezigheid per boom is genoteerd (Tabel 4). Tussen 2010 en 2013 was er een sterke toename van 
Physcia adscendens, Phaeophyscia orbicula-
ris en Xanthoria parietina, lichte toename van Physcia tenella. Cliostomum griffithii werd als enige soort nieuw gevonden. De exoten Rinodina sophodes en Buellia disci-
formis namen sterk af, waardoor er in 2013 nog maar enkele exemplaren werden aan-getroffen in slechte staat. De Caloplaca-soorten en Lecania cyrtella, die gewoonlijk niet veel op jonge bomen voorkomen, maar wel inheems zijn, hebben zich uitgebreid.  

Soest (steenbewoners) In een woonwijk in Soest werden in 2009 korstmossen aangetroffen op granietblok-ken die uit Europa afkomstig zijn. De mees-te soorten komen in submontane gebieden vlak buiten Nederland al voor. De soorten die in 2009 werden aangetroffen zijn nog steeds aanwezig en enkele thalli zijn in om-vang toegenomen. Sommige soorten, zoals 
Pertusaria leucosora (Fig. 5), laten een wis-selend beeld zien (Tabel 5).  
Conclusie Drie tot vijf jaar na de eerste waarneming, en enkele jaren langer na aanplant, zijn er duidelijk verschillen in overleving van aan-gevoerde in- en uitheemse korstmossen te zien. Soorten die in en rond Nederland voorkomen, houden in het algemeen stand, of gaan minder achteruit dan soorten waarvoor Nederland ver buiten het areaal ligt. De laatste groep soorten is na vijf jaar op alle plekken achteruitgegaan of verdwe-nen. Van de eerste groep zijn bij de epify-ten met name Caloplaca cerinella, C. ceri-
nelloides, Lecania cyrtella, Physcia aipolia en P. stellaris goede overlevers. Bij het 

Tabel 4. Korstmossen op aangeplante laanbomen in Monster in 2010 en 2013. Eerste drie kolommen: 
boom: volgnummer; schorstype: r(uw), g(lad); diameter (cm) op ooghoogte. 
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1 R 27 x x x x x x x x   x x x           x x     x   x   x x x  x 
2 R 28         x     x x x             x x       x x x x 
3 G 27                   x x x x     x x x x x   x   x   x x 
4 R 27   x   x x x x x     x x           x x     x x       x x 
5 R 29     x x x x x x x x x           x       x         x x 
6 G 27       x x x x             x x x x     x x x   x   x x 
7 R 29   x   x x x x x   x x x       x x       x   x   x x x x 
8 R 29 x ? x x x x x x x x x x       x x       x   x   x   x x 
9 R 27 x ? x   x x x x x   x x           x x     x   x   x x x x 

10 R 28 x x   x x x x x x x   x       x x     x   x   x x x x 
11 R 28     x x x x x x x x x                 x   x   x x x x 
12 R 26     x   x   x                         x   x   x x x x 
13 R 29           x       x                       x x x x 
14 G 27   x   x   x x   x x x                     x x x x x 
15 G 28       x   x   x                       x       x x x x 
16 G 28                                         x x x 
17 R 28                     x x   x x x     x       x x x x 
18 G 27             x                             x x x x 

Aantal bomen 4 7 5 8 10 11 11 12 5 8 8 11 1 3 1 2 3 4 8 7 2 2 12 2 9 1 15 13 18 18 
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voorkomen van deze soorten op verticale stammen van jonge bomen moet men reke-ning houden met het feit dat de soort kan zijn aangevoerd met de boom. Veel van de wilde groeiplaatsen van deze soorten zijn op horizontale takken of twijgen. Bij de steenbewoners zijn een kortlevende sore-dieuze soort en een bladvormige soort ge-heel verdwenen. Van de resterende soor-ten zijn de korstvormige met een stevige cortex het meest vitaal.  
Dankwoord Dit artikel is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan het programma Signalering Exoten.  
Literatuur Aptroot, A. (2009) Nieuwe en zeldzame korst-mossen en mossen aangevoerd met stenen voor kunstwerk. Buxbaumiella 84: 36-40. Aptroot, A. (2010) Nog meer nieuwe en zeldza-me korstmossen aangevoerd met stenen. Bux-baumiella 85: 42-49. Aptroot, A. & H. Toetenel (2011) Korstmossen op aangevoerde iepen in het Westland. Bux-baumiella 89: 49-54. Van Borssum Waalkes, J. (1949) Mossenstudie in Hortus 'De Wolf' te Haren (Gr.). Buxbaumia 3 (1-2): 10-11. 

Timmerman, H.J. (2010) Aangevoerde epifyti-sche korstmossen: het Amberlaantje in Dron-ten. Buxbaumiella 87: 28-34.  
Auteursgegevens L.B. Sparrius, BLWG, Vrijheidslaan 27, 2806 KE Gouda (sparrius@blwg.nl) A. Aptroot, Gerrit van der Veenstraat 107, 3762 XK  Soest H.J. Timmerman, Zoom 1528, 8225 KJ Lelystad W.J. Toetenel, Karel Doormanweg 3, 2684 XG Ter Heijde  
Abstract 
On the survival of introduced lichen species Planting way-side trees and placing ornamentals can cause accidental import of lichens from other parts of the world. During the past ten years several occurrences have been reported. Two sites with epilithic and tree sites with epi-phytic species have been visited in the period 2003-2011 and were revisited in 2013 to esti-mate the survival rate of introduced lichens. Survival rates are quite high, although most apparently introduced species do not spread or grow significantly. Species with a world distri-bution including The Netherlands or the North-West European lowland tend to be more suc-cessful than species from a much warmer or colder climate zone. On rock, relatively short-living species – a powdery-crustose and foliose species – disappeared, while tougher crustose species seem unaffected. 

Figuur 5. Graniet in Soest met Pertusaria leucosora in gezonde (links) en aftakelende toestand (rechts). 

Tabel 5. Aangevoerde korstmossen op stenen in een nieuwbouwwijk in Soest in 2009 en 2013. 
Soort 2009 2013
Acarospora sinopica steen 8 en 9 Op dezelfde stenen aanwezig, gezond, iets gegroeid.
Pertusaria leucosora steen 1 Op steen 1 met een paar exemplaren aanwezig; een ervan ziet er goed 

uit, de andere gaan achteruit. Ze zijn wel allemaal flink gegroeid. 
Pertusaria flavicans steen 2 Op steen 2, één exemplaar, gezond, duidelijk gegroeid. 
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Buxbaumia aphylla (kaboutermos) op de begraafplaatsen 
van Elspeet en Rhenen 
 
Henk-Jan van der Kolk 
 
Inleiding Weinig bladmossen zijn zo aansprekend als Buxbaumia aphylla (kaboutermos). In het eerste artikel van het naar dit mossen-geslacht vernoemde tijdschrift Buxbaumia, noemt Van der Wijk (1947) B. aphylla ‘inte-ressant in alle opzichten’. Ook nu nog houdt kaboutermos de gemoederen bezig en wordt de soort beschreven als ’merk-waardig en mysterieus’ (Siebel et al. 2013). Bijzonder aan B. aphylla is dat de gameto-foor (het ‘mosplantje’) al verdwenen is zo-dra de fraaie afgeplatte sporenkapsels te zien zijn. Daarbij is de soort in ons land een grote zeldzaamheid geworden. In het ver-leden is B. aphylla op de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug en verspreid over enkele andere plekken op de zandgronden gevonden (gegevens BLWG-databank). De soort werd in 1981 voor het laatst in ons land waarge-

nomen, door A. Koster langs het spoor tus-sen Ede en Wolfheze. Hoewel er op deze lo-catie nog steeds op het oog geschikte groei-plaatsen aanwezig zijn, is B. aphylla hier ondanks goed zoeken niet meer aangetrof-fen. Ook op andere plekken is recentelijk naar de opvallende sporenkapsels gezocht, maar zonder resultaat. Tegenwoordig staat het kaboutermos dan ook als verdwenen op de Rode Lijst Mossen (Siebel et al. 2013).  
Groeiplaatsen in Elspeet en 
Rhenen Op 9 december 2013 werd ik blij verrast, toen ik op de begraafplaats van Elspeet on-geveer 100 verse sporenkapsels van Bux-
baumia aphylla vond. De soort groeide op goed belichte, zandige, zure en iets humeu-ze grond voor een grafsteen. De groeiplaats 

Figuur 1: Groeiplaats van Buxbaumia aphylla op de Elspeetse begraafplaats. 
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was grotendeels bedekt met mossen en li-chenen, waaronder vooral Polytrichum pili-
ferum (ruig haarmos), Cephaloziella divari-
cata (gewoon draadmos) en verschillende soorten bekermossen, zoals bijvoorbeeld 
Cladonia coccifera (rood bekermos). Daar-naast werden ook Campylopus introflexus (grijs kronkelsteeltje), Hypnum cupressifor-
me (gesnaveld klauwtjesmos), Pohlia nu-
tans (gewoon peermos) en Peltigera rufes-

cens (klein leermos) gevonden (Tabel 1, opname 1). Tijdens een excursie later in de week werd op de begraafplaats een tweede groeiplaats ontdekt. Hier stond B. aphylla op een vergelijkbare standplaats, die ech-ter duidelijk minder dicht met mossen be-dekt was. De begeleidende soorten Polytri-
chum piliferum, Cephaloziella divaricata, 
Peltigera rufescens en Cladonia coccifera werden op deze groeiplaats teruggevon-den. Daarnaast werd hier ook Ceratodon 
purpureus (gewoon purpersteeltje) vast-gesteld (Tabel 1, opname 2). 

Nog geen maand later vond ik opnieuw 
Buxbaumia aphylla, en wel op twee plek-ken op de begraafplaats van Rhenen, gele-gen op de Utrechtse Heuvelrug. De groei-plaatsen deden herinneren aan die in Els-peet: met mossen en lichenen begroeide, humeuze zandgrond tussen graven. Eerst vond ik tientallen sporenkapsels van B. 
aphylla op iets leemhoudende en humeuze grond tussen Pogonatum nanum (kleine 

viltmuts) en enkele Cladonia-soorten (Ta-bel 1, opname 3). Op een andere plek op de begraafplaats bleken nog enkele sporen-kapsels stand te houden op een voedsel-rijker stukje grond dat bijna was dicht-gegroeid met slaapmossen als Hypnum 
cupressiforme en Brachythecium rutabulum (gewoon dikkopmos). 
 
Ecologie Buxbaumia aphylla In het buitenland is Buxbaumia aphylla vooral bekend van humusrijke zandgrond, maar de sporenkapsels zijn hier ook wel op 

Figuur 2: Sporenkapsels van Buxbaumia aphylla tussen Polytrichum piliferum, Cephaloziella divaricata 
en Cladonia op de begraafplaats in Elspeet. 
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rottend hout te vinden (Smith 2004). Daar-naast is de soort in Schotland bekend van mijnafvalbergen, waar het dikwijls samen-groeit met Polytrichum piliferum en korst-mossen als Cladonia fimbriata (kopjes-bekermos) en Peltigera (leermos) (Steven en Long 1989, Porley en Hodgetts 2005).  In Nederland werd B. aphylla vroeger ge-vonden op humusrijk, dikwijls verstoord zand en mogelijk ook op iets leemrijke pio-niersplekken (BLWG 2007, Touw en Ru-bers 1981, Van der Wijk 1956). Belangrijk voor een geschikte groeiplaats is dat het eventuele afgevallen blad niet het hele jaar blijft liggen (Holdheide 1938). Dit is bij-voorbeeld het geval op walletjes of andere verhogingen op oneffen bosbodem (Van der Wijk 1956), alsook op de begraaf-plaatsen van Eslpeet en Rhenen, waar het afgevallen blad jaarlijks verwijderd wordt.   Enkele Nederlandse vindplaatsen zijn be-schreven door Van der Wijk (1956) uit de tien jaar na de Tweede Wereldoorlog, een periode waarin een aanzienlijk deel van de Nederlandse vondsten is gedaan. Een aan-tal van deze vondsten is zeker te danken aan de activiteiten die in de oorlog in de 

bosgebieden plaatsvonden. Zo vermeldt Van der Wijk uit die tijd groeiplaatsen op opgeworpen grond van een in de oorlog uitgegraven schuilkelder in de bossen bij Dwingelo, maar ook op uitgestoken zoden in een naaldboomaanplant bij Wageningen. Hoewel B. aphylla, gezien de huidige groei-plaatsen, goed met mossoorten als Poly-
trichum piliferum, Cephaloziella divaricata en Pogonatum nanum kan samengroeien, stelde Van der Wijk bij Dwingelo vast dat 
B. aphylla afnam naarmate andere mos-soorten de vegetatie overnamen, en na en-kele jaren verdween. Hoogstwaarschijnlijk zal eenzelfde ontwikkeling zich op de groeiplaatsen in Elspeet en Rhenen voor-doen, wanneer mossen als Campylopus in-
troflexus en Hypnum cupressiforme zich verder uitbreiden. B. aphylla is dan ook een echte pionier. Behalve uit de standplaats blijkt deze strategie ook uit de enorme sporenproductie: ongeveer 5.000.000 spo-ren per sporenkapsel. Ondanks deze grote hoeveelheid sporen is de soort overal in zijn verspreidingsgebied schaars (Smith 2004, Porley en Hodgetts 2005, Van der Wijk 1956), en in ons land zelfs lange tijd 

Figuur 3: Jonge sporenkapsels van Buxbaumia aphylla op de begraafplaats in Elspeet. 
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als verdwenen beschouwd. De achteruit-gang in Nederland is waarschijnlijk veroor-zaakt door verzuring, vermesting en voort-gaande successie op geschikt substraat (Siebel et al. 2013; BLWG 2007). De vond-sten van B. aphylla bij Elspeet en Rhenen zouden dan ook een direct gevolg kunnen zijn van de afname van de verzuring vanuit de lucht. Het is echter zeker niet uitgeslo-ten dat B. aphylla in de afgelopen decennia wel hier en daar in weinig verzuurde ge-bieden als de Veluwe is opgekomen, maar zo sporadisch dat het er nooit meer gevon-den is.  
Meer vindplaatsen mogelijk? Enigszins verstoorde, zure, humeuze zand-grond en het ontbreken van afgevallen blad lijken de belangrijkste voorwaarden te zijn voor een potentiële groeiplaats van 
B. aphylla. Volgens Eastwood (1938) kan 

de soort op dit soort plekken dan het hele jaar door gevonden worden, maar vooral in oktober tot en met mei. Hoewel zijn artikel betrekking heeft op het voorkomen in Amerika, komt het groeiseizoen daar goed overeen met de waarnemingen van B. 
aphylla in Nederland. Van de 47 Neder-landse vondsten met datumopgave zijn er 45 gedaan in de periode november tot en met mei (gegevens BLWG-databank). De sporenkapsels komen in het najaar op en zijn vanaf het voorjaar geheel rijp. Daarna verdrogen en verbruinen ze, waardoor de soort in de zomer nauwelijks meer wordt opgemerkt.  Het is niet ondenkbaar dat B. aphylla op meer plekken op de zandgronden voor-komt. Gericht zoeken naar nieuwe groei-plaatsen lijkt het meest zinvol wanneer, in de winter en het voorjaar, geschikt sub-straat op begraafplaatsen in bosrijke om-

Tabel 1. Vegetatieopnamen van de groeiplaatsen van Buxbaumia aphylla op de begraafplaatsen van 
Elspeet (opnamen 1 en 2) en Rhenen (opname3).  
 Opname nummer 1 2 3Bedekking kruidlaag in % 5 5 0Bedekking moslaag in % 85 55 90

Moslaag
Buxbaumia aphylla 1 1 1 Kaboutermos
Polytrichum piliferum 3 2a . Ruig haarmos
Cephaloziella divaricata 2b 2b . Gewoon draadmos
Cladonia coccifera 2m 1 . Rood bekermos
Peltigera rufescens + 2a . Klein leermos
Ceratodon purpureus r 2a . Gewoon purpersteeltje 
Hypnum cupressiforme 2m . 2a Gesnaveld klauwtjesmos 
Cladonia ramulosa 2m . . Rafelig bekermos
Campylopus introflexus 2m . . Grijs kronkelsteeltje
Pohlia nutans 1 . . Gewoon peermos
Cladonia humilis 1 . . Frietzak-bekermos
Polytrichum juniperinum + . . Zandhaarmos
Cladonia floerkeana + . . Rode heidelucifer
Cladonia subulata . 1 . Kronkelheidestaartje 
Pogonatum nanum . . 4 Kleine viltmuts
Cladonia grayi . . 2m Bruin bekermos
Cladonia macilenta . . + Dove heidelucifer
Cladonia glauca . . r Bruin heidestaartje
Kruidlaag
Festuca filiformis 1 1 . Fijn schapengras
Erophila verna 1 + . Vroegeling
Calluna vulgaris + . . Struikhei
Cerastium fontanum* fontanum . + . Gewone hoornbloem 
Deschampsia flexuosa . + . Bochtige smele
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geving op de hogere zandgronden wordt gecontroleerd. Op begraafplaatsen kan ge-keken worden op met mossen en lichenen begroeide humeuze grond tussen graven of daar waar graven verwijderd zijn. Ondanks dat de sporenkapsels zeer kenmerkend zijn, vallen ze nauwelijks op tussen andere mossen. Het is dan ook noodzakelijk om een potentiële groeiplaats zorgvuldig te bekijken. Een nieuwe vindplaats op andere plekken, bijvoorbeeld op zandwalletjes in bossen, is zeker niet uitgesloten, maar zal veel meer op toeval berusten, aangezien hier minder gericht naar geschikt substraat gezocht kan worden. In ieder geval doen de 
Buxbaumia’s op de Elspeetse en Rhenense begraafplaatsen de hoop herleven dat het kaboutermos vaker in ons land zal opdui-ken!   
Dankwoord Klaas van Dort vond tijdens de excursie de tweede groeiplaats op de Elspeetse be-graafplaats en maakte vegetatieopnamen 1 en 2. Laurens Sparrius verstrekte oude vondstgegevens. Beiden hartelijk dank!  
Literatuur BLWG, 2007. Voorlopige verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen. Bryologische & Liche-nologische Werkgroep van de KNNV.  Eastwood, S. K., 1936. Notes on Buxbaumia aphylla Linnaeus, Hedwig. The Bryologist, 39(6), pp. 127-129. Holdheide, W., 1938. Zur Physiologie und Sozio-logie von Buxbaumia aphylla. Flora 132, pp. 325-356. Porley R., N. Hodgetts, 2005. Mosses and Liver-worts. HarperCollins Publishers, London. 495 pp. 

Siebel H.N., R.J. Bijlsma & L.B. Sparrius, 2013. Basisrapport voor de Rode Lijst Mossen 2012. BLWG Rapport 14. BLWG, Oude-Tonge. Smith A.J.E., 2004. The moss flora of Britain and Ireland. Cambridge University Press. 1012 pp.  Steven G., D. G. Long, 1989. An update on the status of Buxbaumia aphylla on bings in cen-tral Scotland. Transactions of the Botanical Society of Edinburgh, Vol. 45 (4), pp. 389-395. Touw A., W.B. Rubers, 1981. De Nederlandse Bladmossen. Stichting Uitgeverij van de KNNV, Utrecht. 532 pp. Wijk R. van der, 1947. Buxbaumia, primitief of hoog ontwikkeld? Buxbaumia 1, pp. 2-4. Wijk R. van der, 1956. Buxbaumia, als plant en als orgaan. Buxbaumia 10 (1-2), pp. 1-4.  
Auteurgegevens H. van der Kolk, Hullenberglaan 9, 6721 AL Ben-nekom (henk-janvdkolk@hotmail.com)  
Abstract 
Buxbaumia aphylla at the graveyards near Els-
peet and Rhenen After 32 years of apparent absence in The Ne-therlands, Buxbaumia aphylla (bug-on-a-stick) was found again at the graveyards of both Els-peet and Rhenen. It grew on acid, humid, sandy soil with other mosses, liverworts and lichens. In Elspeet B. aphylla was found among Polytrichum 
piliferum, Cephaloziella divaricata, Peltigera ru-
fescens and Cladonia species, while in Rhenen it was found with Pogonanum nanum and Cladonia species.  At the graveyard the fallen leaves are annually removed, which is an important condi-tion of a suitable habitat. B. aphylla is a pioneer species, which will disappear when other mos-ses gain dominance. The decline of the species in The Netherlands might be due to acidification, nitrogen deposition and ongoing succession of suitable habitats. The sightings of B. aphylla in Elspeet and Rhenen and the recent decrease of acidification, raises hopes that B. aphylla may be found at comparable sites in the future as well.   



Buxbaumiella 99 (2014) 37 

 

 
 
 

Figuur 4. Sporenkapsel van Buxbaumia aphylla tussen Pogonatum nanum op de Rhenense begraafplaats. 
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Brief van Stichting Fondsen KNNV 
 
 
 
 
Beste KNNV’er, 
 
99% kans dat u het leuk vindt om te kijken naar insecten, vogels of wilde planten… 
Als lid van de KNNV, vereniging voor veldbiologie, weet u maar al te goed dat de KNNV het velen 
mogelijk maakt om vele uren bezig te zijn met natuurstudie en natuurbeleving. Je kunt je hele leven 
met deze boeiende zinvolle liefhebberij bezig zijn en ook steeds weer verrassende waarnemingen of 
nieuwe ontdekkingen doen.  
 
Nog onvoldoende mensen zijn zich bewust van de waarde van de natuur. En die natuur is – zeker in 
deze tijden van bezuinigingen – erg kwetsbaar. Met kerndoelen als natuurbeleving, natuurstudie en 
natuurbescherming speelt de KNNV dus een belangrijke rol in het leren waarderen en veiligstellen 
van die natuur. Toen de KNNV begin 2013 koos voor het project  ‘Haal de natuur in de tuin’ hebben 
veel afdelingen daar enthousiast op gereageerd met diverse workshops, lezingen, cursussen, wan-
delroutes en excursies op dat gebied. Ook de komende jaren zullen veel KNNV’ers actief zijn met dit 
project en vele andere nuttige activiteiten.  
 
Prachtig dat dit gebeurt! De Stichting Fondsen van de KNNV wil dergelijke activiteiten dan ook graag 
promoten door deze financieel te steunen.  
Maar… de middelen van de Stichting zijn beperkt. Graag zien wij ons vermogen groeien om nog 
meer KNNV-werk dankzij onze financiële steun mogelijk te maken. Vriendelijk verzoeken wij u eens 
te overwegen of u de Stichting Fondsen kunt helpen met een eenmalige gift of misschien wel een 
periodieke bijdrage.  
 
Met uw gift steunt u ook de natuurbescherming! 
En omdat Stichting Fondsen van de KNNV de ANBI-status  heeft is uw gift fiscaal aftrekbaar. 
 
Wilt u meer weten dan is het stichtingsbestuur graag bereid u te informeren.  
 
Bestuur Stichting Fondsen KNNV: 
Voorzitter:  Hein van Bohemen, tel: (015) 3809 940  of h.bohemen@kpnplanet.nl 
Secretaris:  Ina Marbus - Hotho, tel: (0229)230 419  of secretaris@fondsen.knnv.nl 
Penningmeester:  Jelle Schuurmans, tel: (0499)399 429  of penningmeester@fondsen.knnv.nl 
Lid:  Anton van Weelderen,  tel: (030)6918 886 of awh.vanweelderen@casema.nl 
Lid namens LB:  Herman ten Grotenhuis, tel: (0575)471 995  of penningmeester@knnv.nl 
 
Stichting Fondsen KNNV   
rekeningnr. 498 328 988 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV te Best.   
 
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als ANBI nummer 
30210090 
 
Zie ook http://www5.knnv.nl/knnv-portaal/stichting-fondsen 
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Jaarverslag BLWG 2013 
 
In het jaarverslag wordt onderscheid gemaakt tussen verenigingsactiviteiten en de projectorganisa-
tie van het bureau. De verenigingactiviteiten worden door bestuursleden en vrijwilligers uitgevoerd. 
 
 
De Vereniging 
 
Activiteiten voor leden 
De BLWG heeft in 2013 in totaal 17 eendagsexcursies georganiseerd: 7 voor mossen en 10 voor 
korstmossen. De lezingendag in februari werd in het Natuurmuseum in Tilburg gehouden. Daarbij 
waren zo’n 60 mensen aanwezig. Het voorjaarsweekend vond plaats in Noord-Duitsland bij Wildes-
hausen en trok  9 deelnemers. 
 
Tijdschriften & Nieuwsbrieven 
Van Buxbaumiella verschenen de nummers 95, 96 (= Rode Lijst Mossen 2012), 97 en 98. In het open 
access tijdschrift Lindbergia verschenen 4 artikelen. Ze zijn te lezen via de website www. lindbergia. 
nu. Er zijn twee digitale nieuwsbrieven verschenen, die aan 500 abonnees werden verstuurd. 
 
Bestuur en leden 
Het bestuur vergaderde tweemaal. De Algemene Ledenvergadering vond plaats tijdens de lezingen-
dag. Het aantal leden per 31 december bleef stabiel. 
 
 
Databank en projecten 
 
Bureau en projectmedewerkers 
In 2013 werkte Laurens Sparrius voor twee dagen per week als coördinator voor de BLWG. Sinds dit 
jaar loopt het dienstverband via Stichting RAVON, waar Laurens drie dagen per week voor FLORON 
werkt en vanaf 2014 een vast contract heeft. 
 
Databank 
In 2013 werden 40.000 waarnemingen aan de databank toegevoegd. De databank bevat nu in totaal 
1,9 miljoen waarnemingen, die beschikbaar worden gesteld via de Nationale Databank Flora en Fau-
na. Begin 2014 zullen kranswieren worden toegevoegd aan de databank in samenwerking met het 
Landelijk Informatiecentrum Kranswieren. 
 
Onderzoek en advies 
• De BLWG werkte verder aan het NEM Landelijk Meetnet Korstmossen, dat sinds 1999 loopt. 

Door de beperking tot stuifzanden en duinen is het aantal deelnemers dat zelfstandig tellingen 
uitvoerde gestegen van 4 tot 8. 

• In samenwerking met Melchior van Tweel (Bureau Van Tweel) is een meetronde van het NEM-
meetnet Geel schorpioenmos uitgevoerd. 

• Het project DNA Barcoding Nederlandse Mossen is afgerond. Deelnemers hebben voor de 
bladmossen te horen gekregen of hun determinatie klopte. In de komende jaren worden de 
resultaten nog verder uitgewerkt in publicaties en lezingen. 

• De BLWG heeft net als in voorgaande jaren hand- en spandiensten verleent aan Stichting TINEA 
met betrekking tot databeheer en de website. 
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Website 
De website verspreidingsatlas.nl is uitgebreid met vaatplanten en ook zijn andere organisaties bena-
derd voor het ontsluiten van soortinformatie of het gebruik van het platform voor projecten en re-
serveringsmodules. 
 
Boeken 
De BLWG heeft de herdruk van de Veldgids Korstmossen uit 2004 mogelijk gemaakt door 250 exem-
plaren op te kopen van de KNNV Uitgeverij. Deze worden met korting aan leden verkocht. Hiermee 
blijft dit boek op de lange termijn beschikbaar. 
 
Publiciteit 
De BLWG heeft in samenwerking met Natuurbericht (WUR) een aantal persberichten uitgebracht, 
waaronder twee over de Rode Lijst mossen en het jubileum van Natuurbericht. 
 
Samenwerking met andere organisaties 
De BLWG is aangesloten bij Stichting VOFF, waarvoor driemaal de vergadering van het algemeen be-
stuur is bijgewoond. De BLWG is agendalid van Soortenbescherming Nederland. In december is een 
intentieverklaring opgesteld met de huidige partners van de website verspreidingsatlas.nl, die eigen-
dom is van de BLWG. 
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BLWG Lezingendag 2014 
 
Zaterdag 15 februari 2014, Boothstraat 7, Utrecht 
 
Jaarlijkse ontmoetingsdag voor bryologen en lichenologen. De BLWG heeft na jaren wisselen tussen 
Tilburg en Zwolle een centrale locatie gevonden, in het kerkgebouw aan de Boothstraat 7 in Utrecht. 
De Boothstraat is een zijstraat van het Janskerkhof in het centrum, binnen 15 minuten lopen van het 
centraal station. Je kunt door Winkelcentrum Hoog Catharijne lopen of buiten het winkelcentrum 
om, via Vredenburg en de Lange Viestraat, richting het Janskerkhof. Parkeren kan onder het Jans-
kerkhof voor € 4,60 per uur, of op tien minuten lopen in de parkeergarage aan de Kruisstraat 2, bij 
de Stadsschouwburg (€ 2,00 per uur). Voor meer informatie zie www.zaalverhuur7.nl/ boothstraat-7 
 
Programma 
10.00 uur Ontvangst met koffie en thee 
10.45 uur Opening 

Henk Siebel, voorzitter BLWG 
10.50 uur DNA Barcoding mossen: Wat leert ons de (her)determinatie van 1600 collecties?  

Over fouten en nieuwe soorten voor Nederland 
Henk Siebel 

11.20 uur DNA Barcoding mossen:  Wat leert ons de moleculair-genetische analyse van de 
Nederlandse mossen? Over nieuwe taxa en door de mand vallende taxa 
Michael Stech, Naturalis 

11.50 uur Nieuws over de projecten van de BLWG  
Laurens Sparrius 

12.05 uur Lunchpauze met om 12.50 uur de algemene ledenvergadering. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd 

14.00 uur De ecologie van oudebossoorten in het Speulderbos 
Peter Kroon, Wageningen Universiteit 

14.30 uur Overleven van uit het buitenland aangevoerde korstmossen? 
Hans Toetenel 

15.00 uur Pauze met koffie en thee 
15.20 uur Spelen vogels een rol in de verspreiding van mossen? 

Erik Kleyheeg, Universiteit Utrecht 
15.40 uur Trends van korstmossen. Welke soorten nemen toe? 

Laurens Sparrius 
16.00 uur Sluiting 
 
Boeken 
Het is mogelijk om tijdens de lezingendag in de BLWG-winkel bestelde uitgaven zonder verzendkos-
ten af te halen en te betalen. Geef dit aan bij uw bestelling. De verzendkosten worden dan in minde-
ring gebracht op uw factuur. 
 



 
42 Buxbaumiella 99 (2014) 

Agenda en stukken Algemene Ledenvergadering 2014  
1. Opening. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering. Deze zullen ter vergadering ter inzage 

liggen. 
4. Voorstel statutenwijziging (zie onder). 
5. Jaarverslag 2013 (in deze Buxbaumiella). 
6. Financieel verslag 2013 (ter inzage tijdens de vergadering). 
7. Begroting 2014. 
8. Verslag van de kascommissie. 
9. Benoeming kascommissie. 
10. Verkiezing bestuursleden.  

Secretaris Jan Pellicaan treedt statutair af na twee termijnen van drie jaar. Excursierege-
laar Henk Timmerman treedt na één termijn plus een jaar af. Het bestuur stelt voor Klaas 
van Dort te benoemen als excursieregelaar en André Aptroot als secretaris. Tegenkandida-
ten kunnen door ten minste tien leden tezamen schriftelijk bij de secretaris worden inge-
diend, uiterlijk twee weken voor de algemene vergadering, onder gelijktijdige bereidver-
klaring van de kandidaten. 

11. Kampen en excursies,  werkdag najaar 2014. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 

Voorstel statutenwijziging 
De BLWG is een algemeen nut beogende instelling en aan dit type organisaties worden per 1 januari 
2014 nieuwe eisen gesteld. Een statutenwijziging is nodig om te voldoen aan nieuwe regels van de 
Belastingdienst. Wij hebben hiervoor uitstel gekregen tot na onze ledenvergadering. Het bestuur 
stelt voor om de statuten als volgt te wijzigen: 

• Vastgelegd wordt dat bij opheffing van de vereniging een eventueel batig saldo moet 
worden besteed aan een doel dat het algemeen belang dient en in lijn moet zijn met de 
doelstelling van de vereniging (vervangen artikel 17). 

• Het aantal vereiste aanwezigen (of volmachten) tijdens een algemene ledenvergadering  
wordt voor besluiten over een statutenwijziging gelijk aan andere besluiten (vervangen 
artikel 16). 

• Stukken voor de ledenvergadering kunnen in de toekomst via elektronische weg worden 
verstuurd (in de huidige artikel 9 en 11 wordt schriftelijk gewijzigd in schriftelijk en 
elektronisch). Ook wordt de term algemene vergadering overal vervangen door algemene 
ledenvergadering (artikel 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15 en 18). Drie weken wordt gewijzigd in 21 
dagen in artikel 11. 

• Het aantal stemmen dat één aanwezige tijdens de algemene ledenvergadering voor 
andere leden mag uitbrengen middels een volmacht wordt verhoogd van vier naar vijf 
(artikel 9). 

• In de tekst van nieuwe artikelen 16 en 17 hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen 
vetgedrukt. 

Nieuw Artikel 16 
1.  De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met een mededeling dat aldaar wijziging van de 
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statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet 
ten minste 21 dagen bedragen. 

2.  Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, 
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, 
waarop de vergadering wordt gehouden. 

3.  Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene 
ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 
statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 

4.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, 
in een vergadering waarin ten minste één twintigste van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Indien geen één twintigste van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, 
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin 
over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een 
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

5.  Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Iedere bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. 

6.  De bestuursleden zijn verplicht in het Verenigingenregister een authentiek afschrift van de 
wijziging neer te leggen. 

 
Nieuw artikel 17  
1.a.  Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige 

toepassing. 
1.b.  De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering, 

genomen met ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin ten minste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

2.  Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden 
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. 
De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen 
bedragen. 

3.  Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering minstens twee 
vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden dat de liquidatie 
voortduurt, verantwoording af te leggen. 

4.   Een eventueel batig saldo dient te worden besteed aan een doel dat het algemeen belang 
dient en moet in lijn zijn met de doelstelling van de vereniging. 

5.  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. 

6.  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover 
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan 
haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie'. 

 
Oproep: kom naar de ledenvergadering of geef een volmacht af 
Bent u niet bij de lezingendag aanwezig, geef dan een machtiging af voor de ledenvergadering. We 
hebben 80 stemmen nodig om de statutenwijziging goed te keuren. Is uw e-mailadres bekend, dan 
ontvangt u van ons een bericht hoe u uw machtiging met stemadvies digitaal kunt uitbrengen. U 
kunt ook nu al stemmen door naar www.blwg.nl/stem te gaan. 
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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 organise-
ren? 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 Wage-
ningen hebben hun activiteitenprogramma op het web staan. Bij de andere groepen kunt u de con-
tactpersoon e-mailen of bellen voor meer informatie. 
 
Zaterdag 1 februari - Bux 100 korstmossenexcursie Putten 
Ter gelegenheid van het verschijnen van het 100ste nummer van Buxbaumiella kijken we in de omge-
ving van Putten op de Veluwe wat er in de afgelopen 60 jaar is veranderd. Onder leiding van Laurens 
Sparrius en Henk Timmerman vergelijken we oude gegevens met wat we tijdens deze excursie vin-
den. Start: 10:00 uur bij de ingang van Landgoed Schovenhorst, Garderenseweg 93 in Putten. Aan-
melden verplicht. 
 
Vrijdag 7 maart - Korstmossenexcursie Salland 
Korstmossenexcursie voor het meetnet korstmossen in stuifzanden naar de Haarlerberg (Sallandse 
Heuvelrug) onder leiding van André Aptroot. We bezoeken plekken waar vijf jaar geleden Dibaeis 
baeomyces groeide. Start: 10:00 uur op de parkeerplaats helemaal aan het einde van de Nijverdalse-
bergweg in Nijverdal. Aanmelden verplicht. 
 
Zaterdag 8  maart - Mossenexcursie Beek-Ubbergen 
Samen met Minne Feenstra en Jan Pellicaan bezoeken we interessante gebieden rond Beek-Ubber-
gen, waaronder het bronnetjesbos bij De Refter. Nadere details volgen nog. 
 
Zaterdag 15 maart - (Korst)mossen Rijn-Scheldeverbinding 
Korstmossen- en mossenexcursie langs de oever van de Rijn-Scheldeverbinding, het kanaal langs het 
Markiezaatsmeer bij Bergen op Zoom onder leiding van Laurens Sparrius en Petra van der Wiel. Op 
de natuurstenen dijk is onder meer hunebedbisschopsmuts (Racomitrium heterostichum) gevonden. 
Zeker weten doen we het niet, maar de vondst van deze mossoort belooft een mogelijk nieuwe top-
locatie voor zuurminnende korstmossen te worden. Start: 10.00 uur, carpoolplaats A58 afslag 30 
(Hoogerheide, Scheldeweg x Antwerpsestraatweg). 
 
Zaterdag 22 maart - Bux 100 mossenexcursie naar eendenkooien & hakhout nabij de Waal 
In het voorjaar van 1975 hield de BLWG een goed georganiseerd en uitgebreid voorjaarsweekend in 
de ‘West-Betuwe’ (zie het fraaie verslag in Buxbaumiella 6). Op twee zaterdagen willen we enkele 
van de destijds bezochte terreinen opnieuw onderzoeken onder leiding van Dick Kerkhof. Een verge-
lijkend verslag zal verschijnen in Buxbaumiella 100 (mei/juni 2014). Op deze zaterdag gaat het vooral 
om eendenkooien en hakhoutpercelen in de omgeving van de Waal, waarin in 1975 allerlei moois 
gevonden is. Welke terreinen we precies zullen bezoeken is nu nog niet bekend; t.z.t. is dat op de 
website te lezen. We verzamelen om 10:00 uur bij station Zaltbommel (westzijde). Aanmelden ver-
plicht. 
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Zaterdag 12 april - Bux 100 mossenexcursie tichelterreinen Buren & Acquoy 
In 1975 bezocht de BLWG ten noorden van de Waal onder meer de bekende tichelterreinen bij Bu-
ren en Acquoy (Put van Bullee). In de afgelopen tien jaar zijn beide terreinen uitgebreid met nieuwe 
afgegraven percelen, waarop vaatplanten als moeraswespenorchis en geelhartje zich al gevestigd 
hebben. Hoe zou het met de mossen gaan in de oude en nieuwe delen? Onder leiding van Dick Kerk-
hof gaan we dat onderzoeken. We verzamelen om 10:00 uur bij station Geldermalsen (westzijde). 
Aanmelden verplicht. 
 
Vrijdag 2 t/m maandag 5 mei - Voorjaarsweekend Achterhoek 
Voorjaarsweekend van de BLWG in de omgeving van Winterswijk. Meer informatie volgt begin april. 
 
Dinsdag 22 juli t/m vrijdag 1 augustus - BLWG Zomerkamp 2014 Noorwegen 
Het tweejaarlijkse zomerkamp van de BLWG is in 2014 in Noorwegen, in Rondane Nationaal Park. 
Meer informatie over de bestemming en aanmelden (kan tot 1 maart) kunt u lezen in de brochure 
die te downloaden is van de BLWG-website. 
 
N.B.: Vooraf aanmelden is voor BLWG-excursies en weekenden verplicht! Aanmelden kan via de 
website van de BLWG. 
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Vragen aan... Heinjo During 

 
Heinjo in het Khibiny gebergte, Noord-Rusland (foto M.J.A. Werger). 
 
Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in de studie van mossen? 
Als jong NJN’ertje had ik een nogal brede interesse – vogels, zweefvliegen, planten, fossielen, stenen 
– alles wat ik te zien kreeg vond ik mooi. Ik denk dat ik al op mijn dertiende de eerste mossen leerde, 
van Joost van Baak en Albert Hoekstra. Vooral ’s winters verzamelde ik af en toe mossen, als we niet 
vogelden natuurlijk. Zes jaar later ontdekte ik tijdens een zomerkamp op Terschelling in 1966 de 
sjoc-groep en de plantensociologie, en begon mijn fascinatie met de dwergplantengemeenschappen 
van het Nanocyperion. Het was al snel duidelijk, dat mossen daarin heel belangrijk waren. Op dat 
moment had ik net mijn eerste jaar biologie in Groningen achter de rug, en in het tweede jaar 
maakte ik op Schiermonnikoog kennis met Ben van Zanten, met wie ik het zo goed kon vinden dat ik 
na mijn kandidaats een hoofdonderwerp mossensystematiek koos, dat na mijn afstuderen overging 
in een promotieonderzoek. Ook mijn andere doctoraalonderwerpen, een vegetatiekundige studie 
van het Nanocyperion en experimentele oecologie van mossen, waren althans ten dele aan mossen 
gewijd. Toen ik in 1974 een baan kon krijgen bij de groep van Jan Barkman in Utrecht, lag het dan 
ook voor de hand dat mijn onderzoek zich op mossen zou richten, en dat is tijdens mijn hele loop-
baan wel als onderstroom gebleven. 
 
Net als veel van de toen actieve leden van de sjoc-groep ben ik na de NJN-tijd overgestapt naar de 
Bryologische Werkgroep. Toen de Denen Kjeld Holmen en Esbern Warncke van de Nordic Bryological 
Society op het voorjaarsweekend van 1969 met het voorstel kwamen om samen het nieuwe mos-
sentijdschrift Lindergia op te richten, was niet iedereen daar blij mee, omdat naar ons idee de uitge-
breide verslagen van weekenden in Buxbaumia in het gedrang zouden komen. Om hieraan tege-
moet te komen werd Buxbaumiella opgericht, waarvan ik de eerste jaren redacteur was. In deze 
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periode werd al snel duidelijk hoe belangrijk zo’n eigen internationaal tijdschrift was, en toen Dries 
Touw in 1975 om gezondheidsredenen het redacteurschap moest neerleggen heb ik die taak van 
hem overgenomen.  
 
Je hebt bijna vanaf het begin in de redactie van Lindbergia gezeten. Wat zie jij als de belangrijkste 
uitdagingen op het gebied van de taxonomie en ecologie van mossen? 
In de ruim 35 jaar dat ik bij Lindbergia betrokken was, heb ik veel met mensen uit allerlei landen 
kunnen praten en schrijven over ontwikkelingen in de bryologie,vooral systematiek en oecologie. In 
die periode zijn de grondslagen van de systematiek tweemaal stevig opgeschud, eerst door de invoe-
ring van de fylogenetische methoden en daarna door de razendsnelle opmars van het gebruik van 
DNA-sequenties als constante, niet direct door het milieu van de plant veranderende kenmerken. 
 
Het lijkt erop, dat we nu wel een goed overzicht hebben van de rijkdom aan mossoorten op aarde, al 
blijven er natuurlijk altijd nieuwe soorten te ontdekken op bijzondere plekken of door nog beter te 
kijken. Spannend zijn nu vooral de snel toenemende mogelijkheden om de verwantschapsrelaties 
tussen de vele mossoorten te onderzoeken aan de hand van de opbouw van het DNA in kernen, 
chloroplasten en mitochondriën. Dit levert bijvoorbeeld verrassende nieuwe ideeën op over hoe 
snel allerlei kenmerken kunnen veranderen en hoe vaak ze in geschikte milieus ontstaan zijn. Zo 
bleek, dat de moerasmossen met sikkelvormige bladeren die we vroeger allemaal tot één geslacht 
rekenden, de sikkelmossen, in feite tot allerlei relatief weinig verwante groepen slaapmossen beho-
ren. Ook kenmerken van de kapsels met hun peristoom blijken veel gemakkelijker evolutionair te 
veranderen dan we vroeger dachten.  Een uidaging van heel andere aard is om de resultaten van het 
DNA-onderzoek in overeenstemming te brengen met die van de ‘gewone’ taxonomie, zodat een 
systeem gemaakt wordt dat enerzijds recht doet aan de afstammingsrelaties van de soorten, maar 
anderzijds ook bruikbaar blijft voor mensen die geen mogelijkheden hebben om het DNA te analyse-
ren, en die de soorten graag in het veld willen kunnen herkennen. 
Voor de mossenoecologie is de miniaturisering van veldapparatuur voor oecofysiologisch onderzoek 
heel belangrijk geweest. Daarmee konden verdamping en fotosynthese in het veld gemeten worden, 
en werd microklimaatsonderzoek op de schaal van individuele mosplanten mogelijk. In die tijd werd 
ook steeds duidelijker hoe belangrijk mossen (vooral Sphagnum-soorten) zijn voor de koolstofhuis-
houding van de aarde. In de laatste jaren heeft dergelijk onderzoek een nieuwe boost gekregen door 
de grote aandacht voor klimaatsverandering en de gevolgen daarvan voor de ecosystemen op aarde, 
en weer speelt het onderzoek aan Sphagnum hierbij een grote rol. 
 
Mossen functioneren heel anders dan varens en bloemplanten. Het meest opvallend is natuurlijk het 
vermogen van mossen om compleet uit te drogen en dan na een regenbui weer, na een korte her-
stelperiode, gewoon het mossenleven op te pakken. Allerlei recente ontwikkelingen maken dat we 
steeds beter leren zien, welke consequenties dit heeft voor de oecologie van mossen in al zijn facet-
ten – dicht op elkaar groeien betekent bijvoorbeeld niet alleen concurrentie, maar heeft ook als 
consequentie dat de planten minder snel water verdampen en daardoor langer kunnen fotosynthe-
tiseren. Een grote uitdaging voor de komende jaren  is om de grote verschillen tussen mossoorten in 
hun functioneren te begrijpen. Pas als dat lukt, kunnen we de reacties van mossen op de komende 
milieuveranderingen goed begrijpen en hun indicatiewaarde ten volle benutten. Vooral ons begrip 
van kieming en vestiging in het veld is nog vrijwel een zwart gat. 
 
Is er toekomst voor een club zoals de BLWG? 
Natuurlijk! Ik ga er zonder meer vanuit, dat er grote belangstelling zal blijven bestaan om in de vrije 
tijd naar buiten te gaan en waarnemingen aan allerlei groepen planten en dieren te doen. Natuurlijk 
zijn mossen en korstmossen minder aaibaar dan vogels, vlinders en orchideeën, maar ze zijn mooi, 
intrigerend en interessant genoeg om te blijven boeien. Wel is duidelijk, dat een goed functioneren-
de werkgroep als de huidige BLWG daarbij een heel belangrijke rol kan spelen. Zonder de continue 
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interne peer review van de leden van de werkgroep is het risico groot, dat de actuele kennis van ta-
xonomie en oecologie van de soorten weer grotendeels verloren gaat.  
 
Als auteur van twee mosflora’s, in 1982 en 2006, kun je het ons vast vertellen: is het determineren 
van mossen nu makkelijker dan vroeger? 
Dat zou ik niet durven beweren; ook in de 19de eeuw waren er al uitgebreide, goed geïllustreerde 
flora’s in Duitsland en Groot-Brittannië, waarmee goed te werken was. Maar in Nederland zijn wij nu 
wel verwend; determineren is zeker veel gemakkelijker geworden met het verschijnen van de flora’s 
van Touw en Rubers (bladmossen), Gradstein en Van Melick (levermossen) en Bouman (veenmos-
sen) met hun uitvoerige beschrijvingen, de fraaie atlassen van Landwehr, en recenter de rijk van 
foto’s voorziene Veldgids Mossen en Fotogids mossen van Nederland en België van Van Dort et al. 
Natuurlijk denk ik dat ook de compacte flora van Siebel en During voor veel mensen bruikbaar is. En 
dan nog eens de weelde aan buitenlandse flora’s! Maar goed determineren is zeker ook verbeterd 
doordat het nu minder begrotelijk is om een goede microscoop aan te schaffen. Tenslotte speelt 
mee, dat men bij problemen veel meer dan vroeger terug kan vallen op andere leden van de werk-
groep, wat ik hierboven ‘interne peer review’ noemde. 
  
Wie is de volgende persoon in deze rubriek en waarom? 
Ik draag de fakkel graag over aan Han van Dobben. Hij heeft enorm veel gedaan voor de werkgroep, 
onder andere als voorzitter in een periode van transitie naar een professionelere organisatie, en 
heeft in de afgelopen decennia een belangrijke rol gespeeld bij de opbouw van de lichenologie in 
Nederland. Dat de werkgroep nu een vast aanspreekpunt is voor overheid en andere organisaties als 
er gegevens geleverd moeten worden over mossen en lichenen in heden en verleden is mede aan 
hem te danken. 
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