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De mosflora van het Land van Maas en Waal  
 
1. Beschrijving van het gebied 
 
Jurgen Nieuwkoop 
 
 Het Land van Maas en Waal is onderdeel van het oostelijke Nederlandse rivierenge-bied. In bryologisch opzicht is het een rijk gebied met een grote variatie aan land-schappen en biotopen. Zo zijn er Waaluiter-waarden met kalkrijke klei, Maasuiterwaar-den met kalkloze klei, komgronden met eendenkooien en bossen op zware klei en pleistocene stuifduinen met bossen, vennen en heiden op arme zandgrond. Toch was de mosflora van het gebied niet goed bekend. De fysieke isolatie waar het gebied lang mee te maken heeft gehad, is daar wellicht mede debet aan. Tot het einde van de twintigste eeuw is er hier en daar wel langs de Waal en incidenteel langs de Maas gekeken, maar de komgebieden bleven nagenoeg terra incog-nita. Relatief veel aandacht was er in het verleden voor de Hatertsche en Overasselt-sche Vennen in het oosten van het gebied. Maar de stuifduinen rond Bergharen en Hernen werden daarentegen vrijwel niet bezocht.  In een serie artikelen doe ik verslag van een inventarisatie van de mosflora van het Land van Maas en Waal. In dit eerste artikel ko-men het onderzochte gebied en de wijze van inventariseren aan bod. In volgende artikelen volgen de uiterwaarden van de Waal, de uiterwaarden van de Maas en het Maas-Waalkanaal, de binnendijkse kleibos-sen en eendenkooien, de pleistocene zand-gebieden, de komgebieden en de bebouwde omgeving.  
1. Begrenzing Het onderzochte gebied wordt begrensd door de Waal in het noorden, de Maas in het zuiden, het Kanaal van Sint Andries in het westen en het Maas-Waalkanaal in het oos-ten. De beide kanalen vormen verbindingen tussen de Maas en Waal; het gehele gebied is daarmee door water omsloten. Ten noor-

den van de Waal ligt de Betuwe, ten zuiden van de Maas liggen het Maasland en het Land van Ravenstein, ten westen van het Kanaal van Sint Andries bevindt zich de Bommelerwaard en ten oosten van het Maas-Waalkanaal ligt de stuwwal van Nij-megen.   Historisch gezien bestaat het op deze wijze begrensde gebied uit twee eenheden: het eigenlijke Land van Maas en Waal in het westen en een deel van het Rijk van Nij-megen in het oosten. Delen van de huidige gemeenten Beuningen en Wijchen werden van oudsher tot het Rijk van Nijmegen gere-kend. Maar deze indeling weerspiegelt niet de bodemsamenstelling of de natuurlijke gesteldheid van het gebied. Het gebied vormt qua ontstaansgeschiedenis, afwate-ring, bodem, biotopen en mosflora een sa-menhangend geheel en de omgrenzing door de rivieren en kanalen wordt als prakti-scher gezien dan de historische begrenzing van het Land van Maas en Waal sec. Deze meer praktische omgrenzing door rivieren en kanalen wordt vaker gebruikt, bijvoor-beeld in de beschrijving van landschap en cultureel erfgoed in de Gelderse regio’s (Haartsen 2009).   In deze reeks artikelen wordt met het Land van Maas en Waal dus het gehele, door rivieren en kanalen begrensde gebied be-doeld. Het meet van Sint Andries in het westen naar Heumen in het oosten circa 35 km en van noord naar zuid circa 8 km in het westen en 13 km in het oosten. Het telt 342 (delen van) kilometerhokken. Het gebied ligt in de provincie Gelderland en bestaat van west naar oost uit de huidige gemeen-ten Maasdriel (alleen de kern Heerewaar-den), West Maas en Waal, Druten, Beu-ningen, Wijchen, Nijmegen (alleen de wij-ken Dukenburg, Lindenholt, Neerbosch-

En we praten en we zingen en we lachen allemaal 
Want daar achter de hoge bergen 

 ligt het Land van Maas en Waal 
 

Boudewijn de Groot & Lennaert Nijgh, 1967 
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West en het industrieterrein Westkanaal-dijk) en Heumen (alleen de kernen Neder-asselt, Overasselt en Heumen).   
2. Landschapshistorie Voor een beter begrip van de verschillende landschappen en biotopen in het gebied volgt hieronder in het kort de ontstaans-geschiedenis van het Nederlandse rivieren-landschap in het algemeen en die van het Land van Maas en Waal in het bijzonder. De tekst is ontleend aan Haartsen (2009; 2010), Berendsen (1993) en Berendsen & Stouthamer (2001).   
2.1. Het rivierengebied Het rivierengebied vormt het oostelijke gedeelte van de delta van de Maas en de Rijn. Als grote rivieren in het laagland te-rechtkomen gaan ze zand en klei afzetten en ontstaan er oeverwallen en kommen. Bij de Rijn is dat al in de buurt van Kleef het geval, bij de Maas begint het bij Cuijk. Het stroom-opwaartse deel van de Maas heeft een ander 
                                      1 BP = Before Present, Present = 1950 AD 

karakter. De rivier heeft zich daar ingesne-den in een plateau, waardoor er terrassen zijn ontstaan. Hier ontbreken de voor het overige rivierengebied kenmerkende kom-men en stroomruggen. Het grootste deel van het rivierengebied ligt in een breed dal, dat in de ijstijden is ge-vormd tussen de Brabantse zandgronden en de stuwwallen van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Dit dal is in de loop van het Holoceen opgevuld met rivierafzet-tingen van de Rijn en de Maas. In elk delta-gebied vertakken de rivieren zich, en ‘onze’ delta maakt daarop geen uitzondering. De Rijn komt als één stroom het land binnen. Van 5595 BP tot circa 2650 BP1 was de Ou-de Rijn de belangrijkste Rijntak, deze mond-de bij Katwijk uit in zee. Kleinere Rijntakken liepen in deze periode al in de richting van het huidige Rijnmondgebied ten westen van Rotterdam, waar zij samen met de Maas een gemeenschappelijke monding vormden. Tussen circa 2650 BP en 1700 BP werd de Rijn actiever, vermoedelijk als gevolg van ontbossingen in Midden-Europa.  In deze 

Afbeelding 1. Het onderzoeksgebied. Ondergrond: topografische kaart 1:100.000, CC-BY Kadaster NL. 
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periode ontstonden de Vecht, de Waal, de Linge (vanaf Tiel), de Gelderse IJssel, de Hollandsche IJssel en de Lek. De Gelderse IJssel stroomt door het oude pleistocene dal aan de oostkant van de Veluwe naar het noorden en kwam in de Zuiderzee uit, waar de rivier een kleine delta heeft gevormd: het Kampereiland.  Vanaf de Middeleeuwen is de loop van de rivieren sterk beïnvloed door de mens. In 1122 AD werd bij Wijk bij Duurstede de Kromme Rijn afgedamd, in 1285 AD onder-ging de Hollandsche IJssel bij Nieuwegein/ IJsselstein hetzelfde lot, in 1307 AD damde men bij Tiel ook de Linge af.  De Maas vloeide sinds de Late Middeleeu-wen bij Woudrichem samen met de Waal, waarna de rivier verder ging onder de naam Merwede. Eind 19de eeuw legde men tussen Heusden en Geertruidenberg de Bergsche Maas aan en in 1904 damde men de natuur-lijke loop van de Maas af bij Andel. Westelijk van ongeveer de lijn Gorinchem-Gouda vormen Rijn, Maas en Noordzee een ingewikkeld anastomoserend systeem van zich splitsende en veelal verderop weer sa-menvloeiende riviertakken/zeegaten, dat 

in de 20ste eeuw in het Rijnmondgebied sterk gewijzigd is door de mens.    In het westen gaat het rivierkleigebied geleidelijk over in het veenlandschap van West-Nederland. Hier is de bewoningsge-schiedenis en de inrichting van het land-schap duidelijk verschillend van het rivier-kleigebied. In historisch-geografische zin wordt met het rivierkleigebied alleen de streek bedoeld waar de rivieren sterke in-vloed op het reliëf uitoefenden. Zo opgevat heeft het gebied in het westen een duide-lijke grens, die ongeveer langs de lijn Woer-den-Vianen-Leerdam-Gorinchem-Geertrui-denberg loopt. In de natuurlijke toestand hebben meande-rende rivieren een tamelijk smalle bedding. Bij een grote aanvoer van water treedt de rivier al snel buiten zijn oevers. Daar ver-liest het water snelheid waardoor de groot-ste en zwaarste korrels het eerst worden neergelegd. Hierdoor ontstaan direct langs de rivier twee lage, zandige ruggen: de oe-verwallen. Verder bij de bedding van de stroom vandaan, in de komgebieden, blijft het water langere tijd staan en komen de 

Afbeelding 2. Holocene rivierbeddingen en hun ouderdom in de Rijn-Maas delta. Bron: Berendsen & 
Stouthamer (2001).
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fijnere deeltjes tot bezinking: hier vinden we zware kleilagen in de bodem. De beide oeverwallen en de bedding van een rivier worden samen ook wel een stroomrug ge-noemd. Door het voortdurend afzetten van klei en zand heeft de rivier de neiging om zijn stroomrug steeds verder op te hogen. In de tijd dat de rivieren nog niet bedijkt waren kon het gebeuren dat de rivier zo hoog kwam te liggen ten opzichte van het om-ringende land dat hij op een gegeven mo-ment zijn bedding verliet en een nieuwe koers ging volgen. De bedding groeide dicht en de oeverwallen bleven als ruggen in het landschap achter. In het rivierengebied ko-men tal van dergelijke fossiele stroomrug-gen voor.  
2.2. Het Land van Maas en Waal Het Land van Maas en Waal is een kenmer-kend onderdeel van het oostelijke rivieren-gebied. Het is gevormd door de rivieren (oeverwallen en komgebieden), de wind (pleistocene stuifduinen) en de mens (dij-ken, weteringen, ontginningen, ruilverka-velingen, bebouwing). De bodem bestaat voor het grootste deel uit zavel en klei die door de rivieren in het Holoceen zijn afgezet. Hier en daar komen oudere afzettingen aan de oppervlakte, met 

name de stuifduinen of donken die aan het eind van het Pleistoceen door verstuiving zijn gevormd in perioden met weinig ve-getatie. De hoogste delen van deze duinen steken boven de holocene rivierafzettingen uit. Centraal in het gebied ligt het ‘Wychen-se Maasje’, een fossiele Maasloop die enkele duizenden jaren geleden door het gebied stroomde. Langs de Maas en de Waal zijn oeverwallen ontstaan. Verder bij de rivier vandaan liggen de komgebieden, waar de rivieren zware klei hebben afgezet. In de kommen was het zo nat dat hier en daar ook veenlaagjes tot ontwikkeling konden ko-men.  Voor de inrichting en het gebruik van het landschap van het Land van Maas en Waal is de fysisch-geografische gesteldheid van het gebied (de donken, de stroomruggen van huidige en fossiele rivieren en de kom-men) van groot belang geweest. De inrich-ting van het cultuurland, waarvan we in het huidige landschap nog de belangrijkste ken-merken terugvinden, dateert in grote lijnen uit de Vroege Middeleeuwen (stroomrug-gronden) en de Late Middeleeuwen (kom-men). De stroomruggronden waren van-ouds in gebruik als woonplaats, als bouw-land en als boomgaard, terwijl in de kom-gebieden wei- en hooilanden, eendenkooi-en en grienden werden aangetroffen. De 

Afbeelding 3. Dijkdoorbraken in Maas en Waal en Bommelerwaard tussen 1750 en 1820. Bron: Dries-
sen & Van de Ven (2004).



 
Buxbaumiella 113 (2018) 5 

uiterwaarden zijn vooral als weiland ge-bruikt.   Aanvankelijk werden de dorpen door kaden tegen hoogwater in de winter beschermd. De kaden lagen aan de stroomopwaartse zijde van de dorpen. Door openingen tussen de dorpskaden kon het water naar de kom-men stromen en vervolgens verder bene-denwaarts weer op de rivier (Driessen & Van de Ven 2004). Rond 1300 werden de dijken langs Maas en Waal gesloten. Dat be-tekende enerzijds dat rivierwater bij hoge-re waterstanden minder gemakkelijk de komgebieden inliep, maar leidde anderzijds ook tot hogere rivierstanden doordat het water minder ruimte had. Als het dan een keer misging waren de gevolgen veel ernsti-ger dan voorheen. Dijkdoorbraken die sinds die tijd optraden leidden tot doorbraakkol-ken, wielen of waaien genaamd. Deze zijn meestal rond van vorm en zeer diep, als ge-volg van de draaikolkbeweging van het water. Er zijn ook enkele langgerekte wie-len aanwezig. Deze zijn ouder en worden toegeschreven aan doorbraken van de ri-vier door de oeverwal, vóór de aanleg van de dijken. Er zijn vele tientallen dijkdoor-braken in Maas en Waal bekend. De laatste was de doorbraak van de Maasdijk bij Over-asselt in de nieuwjaarsnacht van 1926. De vele doorbraken waren mede oorzaak van de sociaaleconomisch achtergebleven posi-tie van het Land van Maas en Waal.   Sinds de bedijking worden de uiterwaarden bij hoogwater overstroomd. Hierbij wordt telkens een dun laagje slib afgezet, wat leidt tot een geleidelijke maaiveldverhoging van de uiterwaarden. Door kleiwinning in de 

uiterwaarden is die verhoging vaak deels of geheel weer tenietgedaan. Een ander gevolg van de bedijking was dat het water in de kommen niet meer vrijelijk op de rivier afwaterde. Vóór de bedijking liepen de kommen wel eerder onder, maar ze liepen in het voorjaar ook weer vanzelf leeg. Na 1300 verhinderden de dijken dat. Daardoor werden uitwateringssluizen no-dig en moest men watergangen graven om het water naar de rivier te geleiden: de we-teringen. Dit zijn veelal vergraven natuur-lijke stroomgeulen. Aanvankelijk loosden de weteringen nog hun water onder vrij verval, later werd bemaling (achtereenvol-gens wind-stoom-elektra) ingezet. De wete-ringen in Maas en Waal lopen overwegend in oost-west richting en wateren af op de Maas (die lager ligt dan de Waal). De twee belangrijkste weteringen in het gebied zijn de Oude en de Nieuwe Wetering. Veel conflicten ontstonden doordat de meer naar het oosten en dus hoger gelegen dor-pen te vroeg in het jaar hun overtollig water loosden, waardoor de meer naar het westen gelegen dorpen tot laat in het jaar water-overlast hadden. Om dit te voorkomen wer-den dwarskades tussen de weteringen en sluizen in de weteringen gebouwd, de zoge-naamde schutlakens, die pas open mochten als de uitwateringssluizen op de Maas open gingen. Gedurende vele eeuwen leidde de belangentegenstelling tussen de boven- en benedendorpen tot conflicten en tot ge-welddadige doorstekingen van de dwarska-des.  Het verschil in hoogte tussen stroomrug-gronden en komgronden bedraagt zo’n 1 tot 1,5 m. Dit maakt dat ze altijd veel slechter 

Tabel 1. De relatie tussen geomorfologie en de dorpen in het Land van Maas en Waal. 
Geomorfologische eenheid Dorpen Op de zuidelijke oeverwallen van de Waal (Holoceen) Dreumel, Wamel, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Druten, Afferden, Deest, Winssen, Ewijk, Beuningen en WeurtOp de noordelijke oeverwallen van de Maas (Holoceen) Heerewaarden, Alphen, Maasbommel, Appeltern, Batenburg, Niftrik en BalgoyOp een fossiele stroomrug van het Wijchense Maasje (Holoceen) Altforst en Hernen Op de zanddonken tussen de rivieren in (Pleistoceen) Puiflijk, Woerd, Horssen, Bergharen, Wijchen, Alverna, Heumen, Nederasselt en Overasselt Op dekzand-, grindzand- en rivierterrasgronden (Pleistoceen) Stadsuitbreidingswijken van Nijmegen: Lindenholt, Dukenburg, Neerbosch-West en het bedrijventerrein Westkanaaldijk
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ontwaterd zijn geweest en vroeger tot ver in het voorjaar onder water stonden. Gelei-delijk aan werd een steeds groter deel van de kommen ontgonnen en in gebruik geno-men als hooiland, grienden en eendenkooi-en. De hier eens uitgestrekte moerasbossen zijn al lang verdwenen. Het duurde echter tot de ‘ruilverkaveling Maas en Waal West’ in de jaren vijftig van de twintigste eeuw voordat er boerderijen verrezen en er in de kommen gewoond werd (Sengers 1989). Om de rivieren dieper te maken werden vanaf het midden van de negentiende eeuw onder aansturing van Rijkswaterstaat krib-ben aangelegd. Er waren al eerder kribben aangelegd, maar die hadden vooral land-aanwinning tussen de kribben tot doel. Doel van de kribaanleg vanaf het midden van de negentiende eeuw was het vergroten van de stroomsnelheid in het midden van de rivier zodat de bedding dieper werd. De kribben hebben stand gehouden tot in de 21ste eeuw. Vanaf 2012 zijn en worden ze op grote schaal verlaagd in het kader van Ruimte 
voor de Rivier. Plaatselijk worden kribben ook afgebroken en vervangen door langs-dammen die de vaargeul op diepte moeten houden. Doel van deze ingrepen is verlaging van de waterstand bij hoogwater. De verla-ging en deels afbraak van 462 kribben tus-sen Nijmegen en Gorinchem leidt tot 6 à 12 

cm waterstandsverlaging. Op de effecten op de mosflora komen we in artikel 2 terug.  
 
3. Geologie en geomorfologie De geologische geschiedenis en de bodem-kartering van het Land van Maas en Waal is beschreven in Pons (1957) en Pons (1966). In het Pleistoceen hebben de rivieren dikke pakketten zand en grind afgezet. Hierin wordt een hoog- en een laagterras onder-scheiden. Op enkele plaatsen in het oosten van het gebied komt het ongestuwde hoog-terras nog aan de oppervlakte. Ten oosten daarvan hebben de ijstongen het materiaal opgestuwd tot het gestuwde hoogterras. Door smeltwatererosie ontstonden in de stuwwal droogdalen en werd aan de west-zijde een uitgestrekte sandr of fluvioglaci-ale puinkegel gevormd. De begrenzing van de sandr valt vrijwel gelijk met het Maas-Waalkanaal, alleen in het noordelijke deel van het gebied komt de sandr ook westelijk van het kanaal voor.  Met name in de Jonge Dryastijd (12.850- 11.650 BP) zijn dikke pakketten stuifzand afgezet. Dit gebeurde in koude tijden waar-in er weinig begroeiing was, de zand- en grindafzettingen in de rivierbedding bij lage afvoer in de winter droogvielen en krachti-ge winden het materiaal wegbliezen. 

Afbeelding 4. De komgebieden stonden vroeger van november tot mei vol water. Bron: Driessen & Van 
de Ven (2004). 
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Door de overwegend westelijke windrich-ting liggen de stuifzanden ten noordoosten van de oude rivierlopen. Het gaat om grof, slibvrij zand dat in groot contrast staat tot de omringende holocene klei. De bron van het zand vormde de vlechtende Maas die in die tijd noordelijk van de huidige bedding liep.  De in Maas en Waal aanwezige stuifzanden en rivierdalen zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het westen van het gebied zijn de stuifzanden uit het langzaam naar het westen aflopende laagterras opge-stoven. Daardoor komen naar het westen toe alleen nog de toppen van de stuifduinen boven de latere holocene kleiafzettingen tevoorschijn: de donken waarop de eerste bewoning plaatsvond. In het Holoceen veranderde het klimaat en werd het warmer. De vlechtende rivieren veranderden in meanderende rivieren die zich insneden. In het vrij droge en relatief warme Boreaal (10.640-9.220 BP) vond opnieuw verstuiving plaats van de pleisto-cene stuifzanden. Daar waar dat tot op de leemondergrond van hoog- of laagterras ge-beurde, ontstonden vennen en stuifheuvels: de huidige gebieden van Hatertsche en 

Overasseltsche Vennen, Hernensche Bosch, Leursche Bosch en het bosgebied bij Berg-haren. In het Atlanticum (9.220-5.660 BP) veranderde wederom het karakter van de rivieren. Ze bleven meanderen, maar het verhang nam af, waardoor de stroomsnel-heid afnam en sedimentatie sterker werd dan erosie. Dit hing samen met de verho-ging van de grondwaterstanden in het rivie-rengebied als gevolg van de zeespiegelstij-ging. Het typische rivierenlandschap met oeverwallen en kommen ontstond en de meeste oude rivierdalen tot Nijmegen wer-den geheel opgevuld met klei.   Over het ontstaan van oeverwallen en kom-men schreven we al in paragraaf 2. Het is nog van belang om in te gaan op het verschil in kalkgehalte van de verschillende afzet-tingen. Dat is immers sterk bepalend voor de aanwezige mosflora. De stroomruggen van de Rijn zijn kalkhoudend, die van de Maas zeer kalkarm tot kalkloos. Toch is het water van beide rivieren kalkhoudend. De Maas stroomt in een groot deel van zijn stroomgebied door kalkhoudende gesteen-ten. De oorzaak van de kalkloze Maasafzet-tingen is de volgende. Voor de vorming van kalkhoudende kleilagen moet de kalk in het

Afbeelding 5. De vermoedelijke loop van de Rijn en de Maas in de Jonge Dryastijd en de ligging van de 
uit hun beddingen opgewaaide grove zanden. Bron: Pons (1957). 
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  Afbeelding 6. Kaart van de bodem
landschappen in het Land van M

aas en W
aal. Bron: Pons (1966).
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rivierwater gebonden zijn aan slibdeeltjes, zodat de kalk samen met het slib bezinkt. Naarmate het water zuurder is, gaat een groter deel van de kalk in oplossing en zet zich dan niet samen met het slib af. De bron van het zuur in het Maaswater waren hu-muszuren uit de Peel en zijrivieren van de Maas. Tegenwoordig stroomt er (o.a. door de ontginning van de Peel) veel minder zuur water de Maas in. De jongste Maasafzet-tingen zijn dan ook kalkhoudend (Pons 1957).  De zware klei in de kommen is eveneens kalkarm tot kalkloos. Dit geldt zowel voor komgronden van de Rijn als van de Maas. Hier ligt de oorzaak in de dichte begroeiing (moerasbos) die er vroeger in de kommen was. Verterend organisch materiaal produ-ceert veel CO2. En toename van het CO2-gehalte van het water beïnvloedt het even-wicht tussen opgeloste en neergeslagen kalk. Hoe meer opgeloste CO2, hoe meer kalk in oplossing gaat. Daardoor is er geen kalk samen met slibdeeltjes bezonken, maar de opgeloste kalk is met het water afgevoerd (Pons 1957).  Ook de stuifzanden, dekzanden en grind-zandgronden zijn kalkloos. Van oorsprong kunnen deze gronden wel kalkhoudend ge-weest zijn, maar inmiddels zijn ze door uit-loging tot op grote diepte geheel kalkloos.  Al deze geologische processen hebben ge-leid tot het huidige landschap en de daarin aanwezige bodems.  Pons (1966) vat de bo-demlandschappen als volgt samen: 
• rivierkleilandschap:  

o Rijngronden; 
o Maasgronden; 

• rivierterraslandschap; 
• dekzand- en stuifzandlandschap; 
• grindzandlandschap.  Het rivierkleilandschap (alle holocene flu-viatiele sedimenten) is aan de oppervlakte overwegend jonger dan 1500 jaar en bedekt het rivierterraslandschap tot ongeveer de lijn Woezik (nu onderdeel van Wijchen)-Weurt. Het rivierkleigebied heeft een lichte helling naar het westen van ongeveer 10 cm per kilometer. Daardoor zijn de oostelijke 

gronden altijd beter ontwaterd geweest dan de westelijke. De Rijngronden zijn kalkrijk, de Maasgronden (vrijwel) kalkloos. In de komklei is nauwelijks onderscheid tussen Rijn- en Maasgronden te maken omdat ze beide kalkloos afgezet zijn.  Tot het landschap van de rivierterrasgron-den worden alle in het pleistocene Laatgla-ciaal afgezette fluviatiele sedimenten gere-kend. Ze zijn veel ouder dan de rivierklei-gronden en doordat het klimaat veel langer heeft kunnen inwerken, zijn ze geheel ont-kalkt. De rivierterrasgronden komen alleen in het oosten van het gebied aan de opper-vlakte en duiken ongeveer ter hoogte van de lijn Woezik-Weurt door hun sterkere ver-hang weg onder de rivierkleigronden.   Het dekzand- en stuifzandlandschap da-teert eveneens uit het Pleistoceen, hoewel ook in het Holoceen verstuiving van eerder door de wind afgezet zand is opgetreden. Het dekzandlandschap (reliëf tamelijk vlak) bestaat uit fijn zand (mediaan zandfractie < 200 μ) dat tamelijk lemig is. Het komt uit-sluitend in een klein gebied ten westen van het Maas-Waalkanaal voor en is vrijwel vol-ledig onder de uitbreidingswijk Dukenberg verdwenen.  Het stuifzandlandschap is reliëfrijk en be-staat uit grof zand (mediaan zandfractie > 200 μ, vaak 400-600 μ). Het zand is goed ge-sorteerd (effect van de wind) en bepaalde grove fracties overheersen zeer sterk. De fractie < 50 μ is van oorsprong zeer klein.  De zanden zijn voedselarm en droog, iets dat we terug zullen zien in de mosvegetatie.   De grindzandgronden tenslotte liggen tegen de zeer geleidelijk naar het westen afdalen-de flank van de Nijmeegse stuwwal en dui-ken naar het westen onder recentere rivier-kleiafzettingen weg. Ze komen in het gebied alleen ten westen van het Maas-Waalkanaal en ten noorden van de spoorlijn Nijmegen-Den Bosch voor: het huidige Lindenholt en bedrijventerrein Westkanaaldijk.  
4. De biotopen In het huidige landschap van het Land van Maas en Waal onderscheiden we de volgen-de biotopen: 
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• rivieroevers (kribben, stranden, oever-beschoeiingen, rivierduinen); • uiterwaarden (strangen, uiterwaard-plassen, zachthoutooibossen, graslan-den, akkers); • dijken; • doorbraakkolken; • kanaaloevers; • oevers van weteringen en (lei)graven; • natuurontwikkeling: afgegraven terrei-nen en bosaanplant;  • binnendijkse ontzandingsplassen; • binnendijkse kleibossen en eenden-kooien; • wei- en hooilanden; • boomgaarden en akkers; • pleistocene stuifduinen (arme bossen, heidevelden, vennen); • bebouwd gebied (begraafplaatsen, ge-bouwen, laan- en parkbomen, ruderale terreinen).  Rivieroevers en uiterwaarden worden be-schreven in de artikelen over Waal respec-tievelijk Maas. In het artikel over de Maas zullen ook het Kanaal van Sint Andries en het Maas-Waalkanaal behandeld worden. Afzonderlijke artikelen worden gewijd aan de binnendijkse kleibossen en eenden-kooien en aan de pleistocene stuifduinen. Natuurontwikkeling, weteringen en graven komen in het artikel over de komgronden 

aan bod. Ook de bebouwde omgeving krijgt afzonderlijke aandacht. De overige bioto-pen komen zijdelings in een van de artike-len aan bod.  
5. Onderzoek van de mosflora  
Geschiedenis Tot 2006 is er niet systematisch naar mos-sen in Maas en Waal gekeken. De Versprei-dingsatlas (NDFF 2018) laat data zien uit de flora’s van de bladmossen (Touw & Rubers 1989), levermossen (Gradstein & van Me-lick 1996) en de veenmossen (Bouman 2002), uit de literatuur, uit vegetatieopna-men van o.a. Alterra en provincie Gelder-land en opgaven van individuele bryologen. Gerard Dirkse bezocht in de jaren tachtig en negentig enkele terreinen in het oosten van het gebied. Emiel Brouwer was actief in de jaren negentig en inventariseerde onder andere langs de Waal bij Beuningen en langs de Maas ten zuiden van Wijchen. Oudere waarnemingen zijn er ook, zoals die van Bernhard Reichgelt, Johanna Jansen en Theodorus Abeleven, maar die concentre-ren zich vooral in het gebied van de Hatert-sche Vennen ten zuiden van Nijmegen en de omgeving van de nu door de stad opgeslok-te dorpen Neerbosch en Hatert ten westen van Nijmegen. Hier werd al in het midden van de negentiende eeuw naar mossen ge-

Afbeelding 7. Aantal 
waarnemingen van de 
inventarisatie per jaar, 
1995–september 2018. 
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keken en werden enkele soorten verzameld die nu uit het gebied verdwenen zijn.   
Werkgroepexcursies De BLWG bezocht het gebied vijf keer. Tijdens het voorjaarsweekend 1968 in de omgeving van Nijmegen werden de Hatert-sche Vennen bezocht (Groenhuizen & Roor-da van Eysinga 1968). In mei 1975 werden tijdens de voorjaarsexcursie naar de West-Betuwe ook enkele terreinen in het weste-lijk deel van Maas en Waal bezocht (Grad-stein & Rubers 1977). Er werden twee eendenkooien bekeken, kleiputten bij de steenfabriek van Heerewaarden en de over-laat bij Sint Andries. Tijdens een eendags-excursie in januari 2008 werden de Affer-densche en Deestsche Waarden bezocht. In 2008 werd een najaarsweekend bij Baten-

burg gehouden (Bekking 2008). Er werden verschillende locaties bekeken, zowel bin-nendijks als in de uiterwaarden van Maas en Waal, en de Hatertsche Vennen werden bezocht. In 2014, tenslotte, werd een deel van de excursie van 1975 herhaald met een bezoek aan de eendenkooi De Meren bij Dreumel (Kerkhof 2014). Ook de lokale mossenwerkgroepen uit Eindhoven en Nij-megen kwamen een keer kijken, langs de Waal bij Dreumel respectievelijk Druten.  
Werkwijze De gegevens van deze inventarisatie zijn verzameld in de periode 1995-heden. In die periode zijn tot 1 september 2018 16.960 waarnemingen geregistreerd, waarvan 1.925 met herbariummateriaal gestaafd zijn (in herbarium Nieuwkoop). Het groot-

Afbeelding 8. Aantal uit de 
inventarisatie bekende taxa 
in het gebied per jaar, 
1995–september 2018. 

Tabel 2. Waarnemers die meer dan 100 waarnemingen per persoon vóór 2006 in het onderzoeksge-
bied deden. Bron: NDFF 2018. 

Bryoloog Periode van waarnemingen Aantal waarnemingen Bernhard Reichgelt Eerste helft 20ste eeuw 785 Gerard Dirkse Jaren ‘80 en ‘90 20ste eeuw 559 Emiel Brouwer Jaren ‘90 20ste eeuw 483 Louis-Jan van den Berg Jaren ‘90 20ste eeuw 242 Klaas van Dort Jaren ‘90 20ste eeuw 215 Huub van Melick Jaren ‘80 en ‘90 20ste eeuw 183 Johanna Jansen Jaren ‘30 20ste eeuw 135 Theo Abeleven Midden 19de eeuw 108 
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ste deel van de waarnemingen (90 %) is verzameld vanaf 2011.   Het gebied is niet vlakdekkend op basis van kilometerhokken maar op basis van bioto-pen geïnventariseerd. Zo zijn de uiterwaar-den van Maas en Waal, de oevers van beide kanalen, de binnendijkse kleibossen, de pleistocene zandgebieden en de begraaf-plaatsen volledig onderzocht. Volledig bete-kent in dit geval dat alle (toegankelijk) are-aal dat behoort tot deze biotopen is onder-zocht. In de rest van het gebied is de aan-dacht vooral gericht op interessante stand-plaatsen zoals natuurontwikkelingsgebie-den, verlaagde oevers van watergangen, oevers van waterplassen, zuid geëxponeer-de dijktaluds, braakliggende akkers en laan-bomen.   Een inventarisatie is eigenlijk nooit klaar omdat aan het einde van een periode alweer veranderingen optreden in de gebieden die als eerste bezocht zijn. Een maat voor de volledigheid van de inventarisatie kan ont-leend worden aan het aantal taxa dat nieuw voor het gebied gevonden wordt. Dit aantal vertoont een asymptotisch verloop met in het begin vele tientallen tot inmiddels nog maar enkele nieuwe taxa per jaar. Bij voort-gaande inventarisatie van het gebied zal het aantal verder dalen, maar helemaal nul zal het nooit worden, door veranderingen in de flora die van buiten komen. In het afsluiten-de artikel volgt een samenvattend overzicht van de mosflora, met aandacht voor het aantal taxa, de landelijke en lokale zeld-zaamheid, de Rode Lijstsoorten, vergelij-king met andere geïnventariseerde gebie-den en verdwenen en nieuw verschenen taxa.  Het is duidelijk dat het aantal nieuwe taxa (Afbeelding 8) sterk gerelateerd is aan de inventarisatieactiviteit, zoals weergegeven in Afbeelding 7. De laatste jaren laten on-danks een hoge inventarisatieactiviteit een afname van het aantal nieuwe soorten zien. Een indicatie dat de inventarisatie qua aantal taxa richting volledigheid gaat.  

Dankwoord Heel veel dank aan Hans de Bruijn voor zijn hulp en geduld bij de automatisering: het opzetten van de waarnemingsbestanden in Filemaker en het maken van de kaartjes met QGIS. Ook dank aan de bryologen die me af en toe vergezelden bij het inventariseren of op zoektochten naar speciale soorten: Henk Siebel, Jan Pellicaan, Arno van der Pluijm, Gerben van Geest, Rienk-Jan Bijlsma en Hans de Bruijn.   
Literatuur Bouman, A.C. 2002. De Nederlandse Veenmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederland-se Sphagnopsida. Natuurhistorische Biblio-theek nr. 70. Bekking, M. 2008. Bryologisch verslag van het BLWG-najaarskamp naar het Land van Maas en Waal – 12/14 september 2008. Buxbaumiella 82:54-55. Berendsen, H.J.A. 1993. De ontwikkeling van het Nederlandse rivierengebied. GEA 26: 49-57. Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer. 2001. Palaeo-geographic development of the Rhine-Meuse delta, The Netherlands. Koninklijke Van Gor-cum. Assen. Driessen, A.M.A.J. & G.P. van de Ven. 2004. In de ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst. Gradstein, S.R. & W.V. Rubers, 1977. Verslag van de voorjaarsexcursie op 3, 4 en 5 mei naar de West-Betuwe. Buxbaumiella 6: 4-27.  Gradstein, S.R. & H.M.H. van Melick. 1996. De Nederlandse Levermossen en Hauwmossen. Flora en verspreidingsatlas van de Nederland-se Hepaticae en Anthocerotae. Stichting Uitge-verij van de Koninklijke Nederlandse Natuur-historische Vereniging, Utrecht. Groenhuijzen, S. & P. Roorda van Eysinga. 1968. Voorjaarsexcursie 1968 in de omgeving van Nijmegen. Buxbaumia 22 nr 1/2: 2-22. Haartsen, A.J. 2009. Land van Maas en Waal. in: Ontgonnen Verleden, regiobeschrijvingen pro-vincie Gelderland. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Kennis. Rapport DK nr. 2009/dk116-F. Ede. Haartsen, A.J. 2010. Landschap 4: Rivierengebied. in: Ontgonnen verleden, Landschappen en deellandschappen. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Kennis. Rapport DK nr. 2010/dk131. Ede. Heiningen, H. van. 1971. Tussen Maas en Waal. 650 jaar geschiedenis van mensen en water. De Walburg Pers Zutphen. Kerkhof, Th.B.M. 2014. De bryoflora van vier ter-reinen in Zuidwest-Gelderland opnieuw onder-zocht. Buxbaumiella 100: 8-21. 
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derd). Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Utrecht.  
 
Adresgegevens auteur J.A.W. Nieuwkoop, Vluchtheuvelstraat 6, 6621 BK Dreumel, jurgen.nieuwkoop@icloud.com  
Abstract 
The bryophyte flora of the Land van Maas en Waal, 
part 1 The ‘Land van Maas en Waal’ is an area in the east of the Netherlands between the rivers Rhine and Meuse. In a series of papers the results are pre-sented of an inventory of the bryophyte flora. In this first paper the area, the history of landscape and biotopes as well as the inventory are de-scribed. In following papers the bryoflora of the different biotopes will be discussed.   

 
Phaeocalicium populneum (populierenspijkertje) weer in 
Nederland gevonden  
 
Lukas Verboom & Laurens Sparrius 
 Boomspijkertjes en schorssteeltjes nemen de laatste tien jaar flink toe (Van Dort 2013). Meer dood hout in bossen en minder luchtvervuiling zijn hiervan vermoedelijk de oorzaak. Opmerkelijk, omdat de meeste soorten een noordelijke verspreiding heb-ben en de uitbreiding haaks staat op de vele zuidelijke soorten die zich in Nederland sterk uitbreiden (Sparrius et al. 2016). Re-cent werd door de eerste auteur een uitge-storven gewaand boomspijkertje terugge-vonden: Phaeocalicium populneum, dat we hier de Nederlandse naam ‘populierenspij-kertje’ geven. P. populneum is geen korst-mos, maar wordt traditioneel in lichenolo-gische literatuur behandeld.  De soort werd gevonden op Landgoed Over-langbroek, een Natura 2000-gebied in het Kromme Rijngebied in de provincie Utrecht. Hier werden afgevallen takken van oude populieren bekeken die in een rij stonden tussen jong eikenbos en essenhakhout (Fi-guur 1). Op deze bomen zijn eerder al enke-le vrij zeldzame soorten gevonden, onder andere Chaenotheca brachypoda (groen 

schorssteeltje) en Athallia cerinella (klein boomzonnetje). Op vrijdag 17 augustus werden zes afgevallen populierentwijgen (5-20 mm diameter) verzameld om te kijken of er Athallia pyracea (gewoon boomzonnetje) op groeit (Van der Kolk et al. 2018). Thuis – onder de stereomicro-scoop – werden de kleine spijkertjes waar-genomen (Figuur 2). Een foto werd ge-plaatst in de Facebook-groep ‘Mossen & Korstmossen’ (1220 leden). De determina-tie volgde al binnen enkele minuten.  
Verspreiding Wereldwijd komt de soort voor in Europa en Noord-Amerika, vooral in koele tot ge-matigde streken. In Europa is de soort ver-moedelijk het algemeenst in Noorwegen en Zweden. Ten zuiden van Scandinavië zijn er vrijwel alleen incidentele meldingen, vooral uit berggebieden (GBIF Secretariat 2017).  
Phaeocalicium populneum is eenmaal eer-der in Nederland gevonden, blijkt uit herba-riummateriaal dat bij Naturalis in Leiden ligt (bron: BLWG databank): halverwege de 
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19de eeuw verzamelde Frederik Splitgerber de soort in de buurt van Amersfoort. Maar-ten Brand determineerde ooit de andere soorten die in dat herbariumconvoluut za-
ten, namelijk Lecidella elaeochroma (ge-woon purperschaaltje) en Lecanora sambu-
ci (vlierschotelkorst). Die soorten vinden we nu nog steeds op populierentakken. 

Figuur 1. Biotoop waarin de soort werd gevonden met links jong eikenbos en rechts essenhakhout 
waarboven enkele hoge populieren uitsteken. Foto: Ben Verboom. 

Figuur 2. Phaeocalicium populneum. Foto: Lukas Verboom. 
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Ecologie De soort groeit vrijwel uitsluitend op gladde schors van populieren (takken en stam-men) tussen overwegend stikstofminnende korstmossen uit het Lecanoretum sambuci (Orthotricho-Physcietea) (Van Dort et al. 2017). De levenswijze houdt daarmee het midden tussen een gastheerspecifieke para-siet en een saprotrofe schimmel. De levens-wijze lijkt erg op die van de aan elzen ge-bonden Stenocybe pullatula (kleinst smal-steeltje). De habitat wijkt sterk af van die van de overige schorssteeltjes en boomspij-kertjes, die echte korstmossen zijn, een voorkeur hebben voor droge en donkere standplaatsen en niet samen voorkomen met stikstofminnende korstmossen.  
Herkenning 
Phaeocalicium populneum heeft geen thal-lus, maar bestaat uit zwart(bruine) ge-steelde apotheciën van circa 0,7 mm hoog. De ascosporen zijn bruin, 13-14 × 5 µm groot en hebben 1 septum.  
Onderzocht herbariummateriaal Provincie Utrecht, Landgoed Overlangbroek, co-ord. 154.093-444.296, 17-8-2018, op afgevallen takjes van populier, leg. L. Verboom (herb. L.B. Sparrius 9258).  
Literatuur GBIF Secretariat (2017). Phaeocalicium popul-neum (Brond. ex Duby) Alb. Schmidt. https://www.gbif.org/species/2595684  

Sparrius, L.B., H. van der Kolk, A. Aptroot, A. van der Pluijm & K.W. van Dort (2016) Nieuwe vindplaatsen van zeldzame korstmossen en licheenparasieten in de periode 2012 t/m medio 2016. Buxbaumiella 107: 15-37. Van Dort, K. & L. Spier (2013) Chaenotheca xyloxena Nádv. en andere schorssteeltjes ste-ken de kop weer op in Nederland. Buxbau-miella 98: 28-31. Van Dort K, M. Schrijvers-Gonlag & K. van Herk (2017) Orthotricho-Physcietea. In: K. van Dort, B. van Gennip & M. Schrijvers-Gonlag. De Vegetatie van Nederland – 6. Mossen- en korstmossengemeenschappen. KNNV Uitgeve-rij, Zeist. Van der Kolk, H., L. Geraets, M. Bingley & W. van Lanen (2018). Gewoon boomzonnetje (Athallia pyracea) en de Vlierschotelkorst-associatie (Lecanoretum sambuci) op bakenbomen langs de Maas. Buxbaumiella 112: 20-27.  
Auteursgegevens L. Verboom, Esdoornlaan 266-2, 9741 MA Gro-ningen (verboom.lukas@outlook.com) L.B. Sparrius, Beyerd 39, 4811 GZ Breda (sparrius@blwg.nl)  
Abstract Phaeocalicium populneum rediscovered in the 
Netherlands 
Phaeocalicium populneum was rediscovered in the Netherlands, 150 years after the last record in the mid-19th century. A photo was posted in the Facebook group Lichens & Bryophytes, which resulted in a prompt identification.  

 
 
De grillig lijkende ‘voorkeuren’ van Rhodobryum roseum 
(rozetmos) in Nederland 
 
Eddy J. Weeda 
 
Twee palmpjesachtige mossen op 
graven Dit jaar begon mijn veldseizoen op nieuw-jaarsmorgen met de vondst van Rhodobry-
um roseum, het wondermooie rozetmos, op de onovertroffen begraafplaats Bergkloos-ter op de Agnietenberg aan de rand van het Vechtdal bij Zwolle. Bergklooster is een natuurvriendelijk beheerde begraafplaats, 

waar het maairegime van de gazons is af-gestemd op de bloei van de stroomdalflora en in het bijzonder van duifkruid, dat hier wel zijn rijkste groeiplaats in Nederland heeft (voor de wetenschappelijke namen van de meeste genoemde vaatplanten wordt verwezen naar Tabel 1 en 2). Om-streeks de jaarwisseling zijn bloemen ech-ter beperkt tot de meest ‘ruderale’ plekken, 
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de graven zelf. Welig bloeiende paarse do-venetel, een van die akkerplanten die in zachte winters op hun mooist zijn en juist dan bij gebrek aan rivalen alle aandacht trekken, deed me neerknielen bij een graf om de eerste vegetatieopname van het jaar te maken (Tabel 1, opname 1). Wat de vaat-planten betreft, bestond die voornamelijk uit eenjarige onkruidjes, terwijl het mosdek werd beheerst door de heldergroene ster-retjes van klein duinsterretje (Syntrichia 
ruralis var. calcicola). Pas nádat ik daartus-sen rond boogsterrenmos (Plagiomnium af-
fine) had opgemerkt, werd ik de grotere 
Rhodobryum-sterren gewaar (Foto 1). Het is opmerkelijk hoe vaak het forse rozetmos toch niet direct de aandacht trekt (Van Tooren & Sparrius 2007). Dat zal wel liggen aan zijn combinatie van een vrij donkere kleur, vaak afzonderlijk staande toprozet-ten en de harmonische manier waarop ze in het vegetatiepatroon ingepast zijn. Later 

bleek het ook voor te komen in de ijle, mosrijke grasmat direct naast het graf. Al lijkt zijn voorkomen in Nederland buiten de duinen een aflopende zaak (Figuur 1), het blijft raadzaam te letten op de sterren waar-mee rozetmos de vegetatie kan tooien.  Het rozetmosgraf was bedekt met marmer-split, vertelde Bert Pierik, beheerder van de begraafplaats. Daarop en daartussen lag een humusdekje dat voornamelijk bestond uit verteerde resten van de schubvormige bladeren van de reuzenlevensboom die naast het graf staat. De laatste begrafenis had hier in 1987 plaatsgevonden.  Tegenover dit graf met de reuzenlevens-boom staat een parasolvormige Juniperus 
recurva, die in het Nederlands wel ‘hangen-de jeneverbes’ wordt genoemd en evenals de levensboom tot de Cipresfamilie behoort (Foto 2). Hieronder ligt tussen de graven een gazonnetje, dat door schaduw en tred slechts een ijle kruidlaag heeft en waar op het zand geen humusdekje ligt. De soor-tenrijkdom is veel groter dan op het graf, zowel aan bladmossen als aan eenjarige en overblijvende vaatplanten, maar rozetmos laat verstek gaan (Tabel 1, opname 2). Tot dusver werd het ook nergens anders op Bergklooster opgemerkt. Opmerkelijk is het aantal schaduwmijdende soorten dat onder de Juniperus-parasol tot bloei komt (zoals later in 2018 bleek), waaronder relatief kortlevende soorten als zandblauwtje en kleine leeuwentand, die blijkbaar nog ge-noeg licht krijgen om te kiemen en bloem-hoofdjes te vormen.  Aan de noordkant – dus de schaduwzijde – van de hangende jeneverbes ligt een ander graf met marmersplit, waar zich minder hu-mus heeft verzameld dan op het graf met rozetmos. Hier overheerst boompjesmos (Climacium dendroides), dat in architectuur lijkt op rozetmos (en trouwens ook met gerimpeld boogsterrenmos alias Plagiomni-
um undulatum, dat we verderop in dit ver-haal zullen tegenkomen). Ze hebben hori-zontale stengels die net als de wortelstok-ken van veel vaatplanten onder het maai-veld kruipen en waaraan op afstand van 

Foto 1. Verspreide ‘roosjes’ van rozetmos te 
midden van klein duinsterretje, kleine veldkers 
en paarse dovenetel op een graf te Zwolle. 
Foto: Eddy Weeda. 
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elkaar verticale zijstengels ontspringen, die als ‘palmpjes’ hun bladmassa hoofdzakelijk aan de top uitspreiden. Hoewel boompjes-mos zich ten aanzien van licht en vocht weinig kieskeurig toont, staat het langs de Vecht voornamelijk op kurkdroge plaatsen in de volle zon. Zijn voornaamste metgezel op het graf is de bij uitstek droogtetolerante en lichtbehoevende muurpeper. Niet ver van hier ligt nog een graf waarvan het as-pect wordt bepaald door boompjesmos; ook staat het in naburig grasland, al treedt het daar minder op de voorgrond.  Aan het graf met boompjesmos en muurpe-per (opname 4) grenst een strook droog grasland met stroomdalplanten als grote tijm, voorjaarszegge en duifkruid (opname 3). De vier opnamen, die samen min of meer een transect vormen, worden bijeengehou-den door de algemene graslandmossen rond boogsterrenmos en groot laddermos (Pseudoscleropodium purum). Gemeen-schappelijke vaatplanten zijn de jaarrond kiemende paarse dovenetel, kleine veldkers en zachte ooievaarsbek. Gedrieën profite-ren zij van de lichte verstoring van het sub-

straat die het beheer van een begraafplaats met zich meebrengt, alsmede van lichte ‘be-mesting’ door de goed verterende naalden of schubben van cipresachtige bomen.  
Andere vondsten van rozetmos 
langs de Overijsselse Vecht Al was rozetmos tot dusver niet vermeld voor de begraafplaats Bergklooster, voor het Vechtdal is deze soort niet nieuw en voor de Agnietenberg evenmin. Zelfs komt de oudste melding uit Nederland uit het Vechtdal, zij het enige tientallen kilometers verder stroomopwaarts, bij het ‘adellijke’ dorp Heemse (De Gorter 1757, p. 225-226).  Hier kan ik het niet laten een zijpaadje in te slaan om een duik in oude literatuur te nemen. De Gorter gebruikt voor rozetmos aanvankelijk de breedsprakige naam Mni-
um pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-con-
gestis lanceolatis acutis. Deze frase betekent ‘mos met bijeenstaande vruchtstelen en roosachtig opeengehoopte, lancetvormige, spitse bladeren’. Nadat De Gorter in zijn 
Flora Belgica (1767) de binaire nomencla-

Foto 2. Hangende 
jeneverbes (Juniperus 
recurva) op een 
stroomdalgrasland 
langs de Vecht dat als 
begraafplaats dient: 
Bergklooster te Zwolle. 
Foto: Eddy Weeda. 
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tuur van Linnaeus (1753) had omhelsd, bleef rozetmos opgescheept met een nogal moeizame benaming: Mnium serpyllifolium β proliferum, de spruitende variëteit van tijmbladig mos. Het spruiten slaat waar-schijnlijk op forse scheuten met etagegewijs staande bladrozetten, zoals vooral in bos-sen te vinden zijn. Tot Mnium serpyllifolium werden als andere variëteiten α cuspidatum en γ undulatum gerekend, die nu bekend staan als Plagiomnium cuspidatum en P. 
undulatum. Met rozetmos hebben ze ge-meen dat hun sporenkapsels met meer dan één bij elkaar kunnen staan, wat bij undula-
tum doorgaans het geval is maar bij cus-
pidatum zeer zelden. Kennelijk heeft Lin-naeus, bovenmate gefascineerd door alles wat met voortplanting te maken heeft (Bry-son 2004), de polysetie zwaarder laten we-gen dan alle overige kenmerken. De als sy-noniem aangehaalde benaming van Bauhin (1623) is zowel treffender als poëtischer en voor huidige bryologen herkenbaarder: 
Muscus stellaris roseus, wat rozensterren-mos betekent en waarvan het derde lid zich heeft gehandhaafd in de wetenschappelijke 

naam Rhodobryum roseum. Om op Heemse terug te komen: in 1851 werd zij hier ver-zameld door G.J. Tijhaar en inderdaad ‘pedunculis aggregatis’, dat wil zeggen met twee lang gesteelde kapsels bijeen, die merkwaardig genoeg niet aan de toprozet maar aan de basis lijken te ontspringen (Bijlsma & Reinink 2015).  Stroomafwaarts is rozetmos op enige plaat-sen tussen Junne en Ommen gevonden, niet in het befaamde Junner Koeland maar wel in een klein (50 m² groot) jeneverbesstru-weel in het westelijk deel van het Arriër Koeland (1966), in het uitgestrektere stru-weel op het westwaarts aangrenzende landgoed De Stekkenkamp (1965, 1967) en in soortenrijk droog stroomdalgrasland op een rivierduin in De Mars ten zuiden van Arriën (1943). In het laatste geval ging het werkelijk om een duin en niet om een oe-verwal of kronkelwaard, die ook vaak als ‘rivierduin’ worden aangeduid; nog steeds staan hier opvallende pollen helm (Ammo-
phila arenaria). In alle drie genoemde ter-reinen zijn vegetatieopnamen gemaakt; in De Stekkenkamp zelfs zes, waaronder vier met rozetmos. Dit zestal diende als basis voor de beschrijving van beweid rivierbe-geleidend jeneverbesstruweel met rozen (Barkman in Westhoff & Den Held 1969, p. 246; zie ook Gradstein & Ellis 1968). Dit bestaat uit een mozaïek van struikgroepen en plekken schraal grasland, en is op te vatten als een natuurlijker pendant van het in Tabel 1 weergegeven transect op Berg-klooster. In 1967 werd rozetmos nog op verscheidene plaatsen in De Stekkenkamp aangetroffen (Gradstein & Ellis 1968); over zijn lotgevallen in de laatste halve eeuw is niets bekend.  Dat rozetmos langs de Overijsselse Vecht vrij algemeen zou zijn geweest, zoals Grad-stein & Ellis (1968) stellen, kan uit de be-schikbare meldingen niet worden opge-maakt. Wel kwam het voor bij Dalfsen en Zwolle. Daniël Lako verzamelde het in 1912 op de Vechtdijk bij de Beese. Waarschijnlijk op dezelfde locatie werd het tijdens de herfstexcursie van de Mossenwerkgroep in 1949 gevonden op een locatie die door ver-zamelaars   verschillend  wordt  aangeduid:  

Figuur 1. Verspreidingskaart van Rhodobryum 
roseum in Nederland.
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Nummer in tabel 1 2 3 4 
Proefvlak (m²) 1.4 x 0.75 2 x 2 1 x 0.6 1.2 x 0.7 
Aard van het proefvlak graf (1987) gazon gazon graf (1950)
Bedekking boomlaag (%) 10 70 - - 
Bedekking kruidlaag (%) 40 25 70 30 
Bedekking moslaag (%) 70 75 60 75 
Hoogte boomlaag (m) 8 4 - - 
Hoogte kruidlaag (cm) 1-10 3-6 3-8 4-8 
Aantal soorten 14 30 26 17 
 
BLADMOSSEN 
Rhodobryum roseum 1 . . . Rozetmos 
Syntrichia ruralis var. calcicola 4 1 . . Klein duinsterretje 
Bryum capillare . + . . Gedraaid knikmos 
Hypnum cupressiforme . + . . Gesnaveld klauwtjesmos 
Brachythecium rutabulum . + . . Gewoon dikkopmos 
Pseudoscleropodium purum + + 2b 1 Groot laddermos 
Plagiomnium affine 1 4 3 2a Rond boogsterrenmos 
Climacium dendroides . . . 4 Boompjesmos 
 
NAALDBOMEN 
Thuja plicata 2a . . . Reuzenlevensboom 
Juniperus recurva . 4 . . Hangende jeneverbes 
 . . . . 
OVERBLIJVENDE  GRASSEN  EN  SCHIJNGRASSEN 
Festuca rubra 1 2m 2a . Rood zwenkgras 
Agrostis capillaris . 2b 2a . Gewoon struisgras 
Poa pratensis . . 2a . Veldbeemdgras 
Carex caryophyllea . . 2a . Voorjaarszegge 
Luzula campestris . . 2a 1 Gewone veldbies 
Anthoxanthum odoratum . . + + Gewoon reukgras 
 
EENJARIGE  VAATPLANTEN 
Anisantha sterilis 2a + . . IJle dravik 
Stellaria media 2a + . . Vogelmuur 
Veronica hederifolia 1 + . . Klimopereprijs 
Claytonia perfoliata . + . . Witte winterpostelein 
Conyza canadensis . + . . Canadese fijnstraal 
Lamium purpureum 3 2b 1 1 Paarse dovenetel 
Cardamine hirsuta 1 1 1 2m Kleine veldkers 
Geranium molle r r + 2a Zachte ooievaarsbek 
Veronica arvensis . . + . Veldereprijs 
Arenaria serpyllifolia . . 1 + Gewone zandmuur 
Trifolium dubium . . . 1 Kleine klaver 
 
OVERBLIJVENDE  OF  TWEEJARIGE  KRUIDEN 
Galium verum r 1 1 . Geel walstro 
Sedum acre + 1 . 2b Muurpeper 
Jasione montana . 1 . . Zandblauwtje 
Taraxacum tortilobum . + . . Gekroesde paardenbloem 
Taraxacum sectie Ruderalia . + . . ´Gewone´ paardenbloemen 

Tabel 1. Opnamen van een transect met graven en gazons op begraafplaats Bergklooster te Zwolle, 
1 januari 2018 (met enkele latere correcties). Het jaartal bij graven geeft het jaar van de laatste 
begrafenis aan. 
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Nummer in tabel 1 2 3 4 
Proefvlak (m²) 1.4 x 0.75 2 x 2 1 x 0.6 1.2 x 0.7 
Aard van het proefvlak graf (1987) gazon gazon graf (1950)
Leontodon saxatilis . + + . Kleine leeuwentand 
Plantago lanceolata . r r . Smalle weegbree 
Achillea millefolium . 2m 2a . Gewoon duizendblad 
Hieracium pilosella . + 2a . Muizenoor 
Campanula rotundifolia . 1 1 r Grasklokje 
Rumex acetosella . + 2a + Schapenzuring 
Hypochaeris radicata . + r + Gewoon biggenkruid 
Thymus pulegioides . . 2a . Grote tijm 
Trifolium repens . . + . Witte klaver 
Scabiosa columbaria . . 2a 2a Duifkruid 
Cerastium arvense . . 1 1 Akkerhoornbloem 
Veronica chamaedrys . . . r Gewone ereprijs  

 noordhelling van rivierduin langs de Vecht ± 4 km ten westen van Dalfsen (Agsteribbe & Landwehr 1950), noordhelling in steile zandafgraving langs weg Zwolle-Dalfsen, dan wel Vechtdijk bij Broekhuizen. De verst stroomafwaarts gelegen vindplaats, even-eens ontdekt door Lako, lag op de helling van de Agnietenberg naar de Vecht, ten oos-ten van de veerweg in de richting van Brug-genhoek – oftewel op een steenworp van Bergklooster! Zo nieuw was mijn nieuw-jaarsvondst dus niet… Lako’s Rhodobryum-collecties van de Agnietenberg dateren uit 1900 en 1911, wat betekent dat zij ruim een eeuw buiten het zicht der mossenminnaars heeft weten te blijven. Op grond van de oude IVON-codes (L6.55.42, L6.56.44) zijn Lako’s vondsten door Touw (1989) geloka-liseerd in 21.45 en 21.56, maar door de kan-teling van het nieuwe ten opzichte van het oude grid vallen zij in 21.46.51 respectie-velijk 21.57.11.  
Rozetmos langs IJssel, Maas en 
Niers  Ook buiten het Vechtdal staat rozetmos langs rivieren, maar alleen voor zover deze pleistocene zandlandschappen doorsnij-den. Langs de Gelderse IJssel is het enige malen buitendijks gevonden. Drie van deze vondsten betroffen bos: een uiterwaardbos bij Nieuw Rande onder Diepenveen (Hoek-stra & Greven 1973), een bosje op het riv-ierduin Stoevenbelt bij Epse (1942, leg. M.F. Mörzer Bruyns) en het Zalkerbos (Bondam & Top 1849, p. 49). Bij Nieuw Rande groeide het in een ‘klei-zand-bos’ onder essen in een 

dichte humuslaag, volgens de gecombineer-de etiketgegevens van Piet Roorda van Ey-singa, Nol Luitingh en Huub van Melick. Materiaal uit Epse is na de revisie van Touw (1989) aan de Leidse collectie toegevoegd. Dicht hierbij, in droog stroomdalgrasland op de westflank van een beweide zanddijk ten oosten van de Epserwaarden, werden in 1941-’42 zes opnamen gemaakt waarvan de helft rozetmos bevatte (Mörzer Bruyns 1947, p. 103-105).   Ook in het stroomgebied van de Maas in Noord-Limburg is rozetmos in stroomdal-grasland aangetroffen. Op de Maasdalhel-ling bij het veer te Velden werd het ver-gezeld door beemdkroon (Knautia arven-
sis), kruisdistel (Eryngium campestre), klei-ne bevernel, (grote) tijm en enige kleinere topkapselmossen (Benjaminsen 1955), een vegetatietype dat 2 km verder noordwaarts nog steeds voorkomt. Blijkens een vegeta-tieopname van Johan Dijk uit 1939 stond tussen Mook en Middelaar veel rozetmos in of langs een 2 m hoge meidoornheg op een oosthelling in het Maasdal op humushou-dend grof zand, samen met zoomplanten – waaronder het hier veel voorkomende vijf-delig kaasjeskruid (Malva alcea) – en talrij-ke planten van stroomdalgrasland.  Momenteel is in het stroomgebied van de Maas nog maar één locatie bekend en wel langs zijn zijriviertje de Niers, waar Emiel Brouwer een groepje rozetmos ontdekte in de Zelderse Driesen. Het staat op een scho-telvormige plek in de zuidoostflank van een lage rug, nabij de rand van het bos dat het 
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grootste deel van het reservaat in beslag neemt (Foto 3). Vermoedelijk lag deze rug vroeger in de overgangszone van heischraal grasland met struiken naar hooiland met nabeweidding, een zone waarvan het reliëf aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is versterkt door lokale zandwinning (Hoe-gen 1999). Op microschaal dragen konijnen met graafwerk en latrines aan de ruimtelij-ke verscheidenheid bij, zo ook ter weerszij-den van de plek met rozetmos.  De meeste andere locaties waar rozetmos in de buurt van een rivier is aangetroffen, lig-gen niet in het winterbed maar op het laag-terras of aan de rand van naburig heuvel-land. Voor zover iets naders over deze lo-caties te achterhalen viel, komen ze in de volgende paragraaf ter sprake.  
Rozetmos in pleistocene streken 
en Zuid-Limburg  Volgens Barkman (1966) staat rozetmos ‘op het diluvium alleen in dichte jeneverbes-struwelen op tamelijk voedselrijk stuif-zand’. Behalve dat het gebruik van de term diluvium (= zondvloed) door een atheïst op-

merkelijk is te noemen, is deze bewering drenthocentrisch: alleen in Drenthe is ro-zetmos tot jeneverbesstruweel beperkt. Het is gevonden op drie plaatsen in het midden van de provincie, waarvan één door scha-pen werd beweid; in de twee andere wer-den geen tekenen van (recente) beweiding aangetroffen. Op dit moment is rozetmos in jeneverbesstruweel alleen bekend van De Palms bij Meppen, waar het werd terugge-vonden door Berco Hoegen aan de hand van een kaart van Barkman.  Uit de ‘Naad van Brabant’ zijn er twee col-lecties van rozetmos die van een stand-plaatsopgave vergezeld gaan, beide uit de stedelijke invloedssfeer. Ze betreffen de berm van de Buitensingel te Breda (1889) en een vochtig heidestrookje in het Sterre-bos bij ‘s-Hertogenbosch (1961). In het laatste geval werd rozetmos vergezeld door glanzend etagemos (Hylocomium splen-
dens) en rond boogsterrenmos. Ook bij Ha-rendermolen aan de grens van Groningen en Drenthe groeide rozetmos op de heide (1856). 

Foto 3. In de Zelderse Driesen staat rozetmos in droog stroomgrasland in de buurt van doornstruweel en 
eikenbos. Foto: Berco Hoegen.
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Aan de randen van de Veluwe en in het Rijk van Nijmegen stond rozetmos vooral in loofbossen (Velp, Beekbergen, Wageningen, Nijmegen, Mook), verder in valleitjes (Ub-bergen, Groesbeek) en in een holle weg (Montferland). Nadere beschrijvingen en vegetatieopnamen zijn er alleen voor bron-bossen. De eerste vermelding van rozetmos uit een bronbosvegetatie heeft betrekking op het Beekbergerwoud; al kan dit strikt ge-nomen geen brongebied worden genoemd, de vegetatie had er alle kenmerken van een bronbos (Weeda 2013-’14). Volgens Wtte-waall (1836) kwam dit elders zeldzame mos in het Woud ‘zeer menigvuldig’ voor. Molkenboer (1847) is wat minder uitbun-dig en noemt het onder de mossen die in het zuidelijke, gekapte deel van het bos groei-den. In zijn opsomming wordt het in één adem genoemd met onder meer de zuur-minnaars gewoon veenmos (Sphagnum pa-
lustre), roodviltmos (Aulacomnium palus-
tre) en gerimpeld gaffeltandmos (Dicranum 
polysetum). Opmerkelijk is dat Molkenboer de typische bronbosbewoners wolmos (Tri- 

chocolea tomentella) en groot varentjesmos (Plagiochila asplenioides) in andere delen van het Woud aantrof dan rozetmos: de eerste aan de hoger gelegen westkant, de tweede juist aan de lagere, voedselrijkere oostkant.  In de 20ste eeuw is rozetmos aan de Velu-wezoom bij Middachten en in het Rijk van Nijmegen op de Duivelsberg aangetroffen in een brongebied (Groenhuijzen & Vergouw 1951; Maas 1959, p. 83-84, 139-142, tabel 10 en 19), maar hier is het in de laatste halve eeuw niet teruggevonden. De enige nog bestaande locatie van dit type in Neder-land ligt in het Ravensbos in Zuid-Limburg, waar dit mos in 1946 werd verzameld op een drassige plek in het bos. In 1955 werd in het Ravensbos een mossenopname ge-maakt waarvan de vindplaatsomschrijving (Kuiper 1956) overeenkomt met de nog steeds bestaande locatie, welke thans in ge-maaid terrein ligt (Foto 4). Deze is op www.verspreidingsatlas.nl per abuis dub-bel gelokaliseerd in 62.12 en 62.14; het laatste atlasblok moet vervallen (medede-ling Rienk-Jan Bijlsma). 

Foto 4. Rozetmos tussen gewoon puntmos in bronvegetatie in het Ravensbos. Foto: Rienk-Jan Bijlsma. 
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De overige locaties in Zuid-Limburg waar rozetmos is gevonden, liggen in de omge-ving van Wijlre en Schin op Geul. Een collec-tie uit 1965 komt van een onbekende bosrand ‘in den Elzen Stond’ op de overgang naar de weide. In 1971 en 1975 werd het eveneens in de overgang van bosrand naar weide aangetroffen, en wel op een tamelijk steile noordhelling aan de bovenrand van een graft met verweerde kalk en afgescho-ven löss aan de zuidkant van de Wijlrebos-sen (Willems 1975, met vegetatieopname). De struikmantel van het bos in combinatie met de noordwaartse expositie leverden een typisch voorbeeld van ‘open schaduw’ (Barkman & Stoutjesdijk 1987, p. 141-142). Het grotendeels gesloten, tot 15 cm hoge mosdek werd hier gedomineerd door groot laddermos en gerimpeld en rond boogster-renmos, terwijl als niet-alledaagse soorten pluimstaartmos (Rhytidiadelphus trique-
trus) en kammos (Ctenidium molluscum) aanwezig waren. De ijle kruidlaag bestond uit een mengsel van zoomplanten en tri-viale planten uit het aangrenzende, voedsel-rijke, zwaar begraasde weiland. Tenslotte is er een opname van Jacques Meltzer uit 1942 van een steil gedeelte van kalkgrasland op de westflank van de Keutenberg bij een wegsplitsing (waarschijnlijk te Engwegen). In de moslaag domineerde hier rozetmos, terwijl in de kruidlaag rood zwenkgras, kleine pimpernel (Sanguisorba minor) en muizenoor het meest voorkwamen. Laatst-genoemde wijst op een (althans gedeelte-lijk) korte vegetatie.  Op de Britse eilanden komt rozetmos veel meer voor in kalkgrasland en dan vaak op mierenkoepels, vooral op de noordflank daarvan (Porley & Hodgetts 2005). Op de vele honderden mierenkoepels die ik de laatste jaren heb bekeken – speciaal ook op koelanden in het Vechtdal – heb ik tot dus-ver nooit rozetmos gezien (wel glanzend etagemos, op het Arriër Koeland).  
Rozetmos in de duinen In Nederland heeft rozetmos alleen een min of meer aaneensluitend verspreidings-gebied in de duinen van Loosduinen tot Schoorl. Uit verder noord- en noordoost-waarts gelegen duingebieden zijn er alleen 

een opname met rozetmos in droge heide met gewone eikvaren op een noordwest-helling in de kalkarme Pettemerduinen (1946, geen herbariummateriaal) en enige collecties van een berm langs dennenbos op Schiermonnikoog (1966-1978). In het Del-tagebied zijn er vondsten op Voorne en in de Oost- en Middelduinen van Goeree, waar rozetmos een lokale zuidwestgrens bereikt, die hier – anders dan in Noord-Holland – met de grens tussen matig kalkrijk en kalk-arm duin samenvalt.  Net als langs de rivieren groeit rozetmos in de duinen zowel in bos en struweel als in grazige vegetatie. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de verscheiden-heid aan vegetatietypen waarin rozetmos in de duinen te vinden is.  
Vegetatietypen met rozetmos Tabel 2 geeft een synoptisch overzicht van standplaats- en vegetatietypen waarvan Nederlandse opnamen met rozetmos be-staan. Als we Porley & Hodgetts (2005) mogen geloven, is dit mos zo mooi dat veel mensen menen dat het eerder een vaatplant dan een mos had horen te zijn. Het wekt dan ook geen verbazing dat vegetatiekundigen die zich van boogsterrenmossen of leer-mossen afmaken met Mnium spec. respec-tievelijk Peltigera spec., rozetmos nog wel op soortniveau weten te herkennen. Het aantal opnamen met dit mos is dan ook vrij groot (c. 140), zij het dat ruim 80 % daarvan uit de duinen komt. Om de tabel niet verder te laten uitdijen zijn mossen, korstmossen en houtgewassen alleen opgenomen voor zover hun presentie in minstens één kolom de 20 % overschrijdt, terwijl de drempel voor kruidachtige vaatplanten op 50 % is gesteld.  Alleen die typen zijn in Tabel 2 opgenomen waarvan minstens vijf vegetatieopnamen bekend zijn. Daarom blijven het Zwolse graf, de Noord-Limburgse meidoornheg en de kalkrijke hellingen in Zuid-Limburg die hiervoor werden genoemd, in deze para-graaf buiten beschouwing. Drie opnamen van Maas (1959, tabel 10) die alleen de mosbegroeiingen in bronnen weergeven – eventueel met paarbladig goudveil (Chry-
sosplenium  oppositifolium)  als  enige  vaat- 
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Tabel 2. Synoptische tabel van vegetatietypen met rozetmos. Presentiewaarden van soorten met een gemiddelde 
bedekking boven 5 % (over alle opnamen van het type!) zijn onderstreept, bij een gemiddelde boven 25 % tevens 
vet gezet. Drempelwaarden: zie tekst. Nummer vegetatietypen: zie tekst. Formatie (waarin de soort onder 
huidige Nederlandse omstandigheden haar zwaartepunt heeft): B = bos, G = grasland, H = heide, S = struweel, 
Z = zoom; eu = indicator van eutrofe plekken binnen uiteenlopende formaties, p = kenmerkend voor pionierstadia, 
v = vochtindicator, v! = indicator van permanent zeer natte omstandigheden. Doing, duintypologie (vereenvoudigd 
naar Doing 1988; zie ook tekst): C = Buntgraslandschap (kalkarm), H = Duindoornlandschap (kalkrijk, stationair), 
K = Fakkelgraslandschap (matig kalkrijk), R = Dauwbraamlandschap (kalkrijk, dynamisch); indicaties: b = plant 
van bossen en struwelen, d = plant van kort-dicht-grazige vegetatie, e = vochtindicator. Bedekking van houtge-
wassen gesommeerd over alle vegetatielagen. 

Vegetatietype 1 2 3 4 5 6  
Aantal opnamen 7 9 22 36 43 5  
Aantal locaties of km-blokken 3 5 16 17 29 3  
 formatie Doing  
BLADMOSSEN  
Rhodobryum roseum b 100 100 100 100 100 100 Rozetmos 
Kindbergia praelonga eu b 86 44 77 28 7 . Fijn laddermos 
Brachythecium rutabulum eu R, b 71 89 82 56 44 . Gewoon dikkopmos 
Dicranum scoparium H C 14 89 36 78 86 . Gewoon gaffeltandmos 
Plagiomnium affine G b 29 56 68 42 49 20 Rond boogsterrenmos 
Plagiomnium spec. (cf. P. affine) G 14 . 5 . . 60 Boogsterrenmos 
Pseudoscleropodium purum G 14 89 82 94 74 80 Groot laddermos 
Cirriphyllum piliferum B 57 . . . . . Haarspitsmos 
Calliergonella cuspidata v 43 11 . . . . Gewoon puntmos 
Atrichum undulatum B b 43 22 5 . . . Groot rimpelmos 
Plagiothecium denticulatum B 29 22 9 . . . Glanzend platmos 
Thuidium tamariscinum B 71 11 5 3 . . Gewoon thujamos 
Mnium hornum B 71 . 18 3 . . Gewoon sterrenmos 
Eurhynchium striatum B 57 . 18 3 12 . Geplooid snavelmos 
Plagiomnium undulatum B 100 . 45 3 5 . Gerimpeld boogsterrenmos 
Fissidens adianthoides v b 29 . 9 . 5 . Groot vedermos 
Polytrichum formosum B 14 22 . . 5 . Fraai haarmos 
Dicranella heteromalla B . 56 . . . . Gewoon pluisjesmos 
Pohlia nutans H K . 67 5 . . . Gewoon peermos 
Plagiothecium laetum B . 44 . 3 . . Krom platmos 
Hypnum jutlandicum H C . 44 9 3 14 . Heideklauwtjesmos 
Hylocomium splendens G . 56 5 3 23 . Glanzend etagemos 
Pleurozium schreberi H . 100 . . . 20 Bronsmos 
Rhytidiadelphus squarrosus G d 14 56 . . 2 100 Gewoon haakmos 
Brachythecium velutinum B . 22 14 . . . Fluweelmos 
Aulacomnium androgynum B . 33 32 . . . Gewoon knopjesmos 
Hypnum cupressiforme G K . 44 41 75 81 20 Gesnaveld klauwtjesmos 
Bryum capillare G, p . . 36 22 33 . Gedraaid knikmos 
Ceratodon purpureus G, p K . . 9 17 21 . Purpersteeltje 
Rhytidiadelphus triquetrus G K . . . 8 23 . Pluimstaartmos 
Syntrichia ruralis v. arenicola G, p K . . 5 3 23 . Groot duinsterretje 
Brachythecium albicans G, p K . . 5 3 9 40 Bleek dikkopmos 
Climacium dendroides G K 14 . . . . 40 Boompjesmos 
  
LEVERMOSSEN  
Plagiochila asplenioides B, v! 57 . . . . . Groot varentjesmos 
Trichocolea tomentella B, v! 43 . . . . . Wolmos 
Pellia epiphylla v 29 . . . . . Gewoon plakkaatmos 
Lophocolea bidentata eu b 71 89 32 36 19 20 Gewoon kantmos 
Ptilidium ciliare H . 56 . . . . Heidefranjemos 
Barbilophozia barbata H . 22 . . . . Glanzend tandmos 
Lophocolea heterophylla B b . 11 55 11 9 . Gedrongen kantmos 

 



 
Buxbaumiella 113 (2018) 25 

 

Vegetatietype 1 2 3 4 5 6  
Aantal opnamen 7 9 22 36 43 5  
Aantal locaties of km-blokken 3 5 16 17 29 3  
 formatie Doing  
KORSTMOSSEN  
Cladonia grayi G, p K . 22 5 3 19 . Bruin bekermos 
Cladonia rangiformis G, p K . . 9 11 23 . Vals rendiermos 
Cladonia furcata G, p K . . . 36 33 . Gevorkt heidestaartje 
Cladonia foliacea G, p K . . . 11 28 . Zomersneeuw 
Cladonia ramulosa G, p C . . . 3 23 . Rafelig bekermos 
  
VARENS  
Polypodium vulgare Z . 89 14 14 14 . Gewone eikvaren 
Dryopteris carthusiana B . 67 . . . . Smalle stekelvaren 
  
HOUTGEWASSEN  EN  LIANEN  
Alnus glutinosa B, v 71 . . . . . Zwarte els 
Rubus idaeus B 57 . . . . . Framboos 
Corylus avellana B 43 . . . . . Hazelaar 
Populus x canadensis B 43 . . . . . Canadapopulier 
Prunus padus B, v 57 . 9 . . . Vogelkers 
Salix cinerea B, v 57 . 5 . . . Grauwe wilg 
Fraxinus excelsior B, v 57 . 5 . . . Gewone es 
Viburnum opulus S, v b 29 . 41 . . . Gelderse roos 
Euonymus europaeus S b 14 . 41 6 5 . Wilde kardinaalsmuts 
Humulus lupulus S, v e 29 11 5 . . . Hop 
Sorbus aucuparia B 29 78 18 . . . Wilde lijsterbes 
Solanum dulcamara S, v R, b 14 67 45 3 . . Bitterzoet 
Lonicera periclymenum B 57 67 73 6 2 . Wilde kamperfoelie 
Betula pendula B 14 11 23 . 2 . Ruwe berk 
Quercus robur B 29 89 50 31 9 . Zomereik 
Crataegus monogyna S b 14 22 100 19 7 . Eenstijlige meidoorn 
Juniperus communis S . 100 . . . . Jeneverbes 
Calluna vulgaris H . 44 . . . . Struikhei 
Ilex aquifolium B . 33 . . . . Hulst 
Amelanchier lamarckii B . 22 . . . . Amerikaans krentenboompje 
Rhamnus frangula B . 67 5 . . . Sporkehout 
Rubus subgenus Rubus B . 56 5 . . . Zwarte bramen 
Prunus serotina B . 44 14 . . . Amerikaanse vogelkers 
Fallopia dumetorum S H . 44 18 . . . Heggenduizendknoop 
Rosa canina s.l. S b . 67 50 . . . Hondsroos 
Rosa rubiginosa s.l. S R, b . 33 41 3 . . Egelantier 
Sambucus nigra S R, b . 44 41 . 2 . Gewone vlier 
Betula pubescens B . 33 45 3 2 . Zachte berk 
Populus tremula B . . 32 . . . Ratelpopulier 
Bryonia dioica S R, b . . 41 . . . Heggenrank 
Ligustrum vulgare S R, b . . 77 14 19 . Wilde liguster 
Salix repens S . . 23 97 40 . Kruipwilg 
Rosa spinosissima S b . . 32 19 21 . Duinroos 
Hippophae rhamnoides S H, b . . 23 11 26 . Duindoorn 
Prunus spinosa S . 11 . . . 60 Sleedoorn 
  
GRASSEN  EN  SCHIJNGRASSEN  
Deschampsia cespitosa B, v 57 . . . . . Ruwe smele 
Deschampsia flexuosa H . 100 . . . . Bochtige smele 
Agrostis capillaris G K, d . 56 23 8 21 80 Gewoon struisgras 
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 Vegetatietype 1 2 3 4 5 6  
Aantal opnamen 7 9 22 36 43 5  
Aantal locaties of km-blokken 3 5 16 17 29 3  
 formatie Doing  
GRASSEN  EN  SCHIJNGRASSEN (VERVOLG) 
Anthoxanthum odoratum G K, d . 44 27 11 26 100 Gewoon reukgras 
Holcus lanatus G d . 78 59 22 21 20 Gestreepte witbol 
Carex arenaria p K . 67 50 75 74 20 Zandzegge 
Festuca filiformis G K, d . 44 27 81 70 20 Fijn schapengras 
Poa pratensis G d . 22 50 86 77 80 Veldbeemdgras 
Luzula campestris G K . 22 45 75 98 100 Gewone veldbies 
Calamagrostis epigejos Z H . . 86 97 86 . Duinriet 
Koeleria macrantha G K . . 5 39 58 . Smal fakkelgras 
Helictotrichon pubescens G b . . 9 50 53 60 Zachte haver 
Festuca rubra s.l. (incl. F. arenaria) G K, d . . 32 44 58 80 Rood + Duinzwenkgras 
Carex caryophyllea G K . . 5 11 2 100 Voorjaarszegge 
  
EENJARIGE  VAATPLANTEN  
Ceratocapnos claviculata Z . 56 . . . . Rankende helmbloem 
Moehringia trinervia Z b 29 56 91 . . . Drienerfmuur 
Stellaria media p K . 56 32 3 5 . Vogelmuur 
Cerastium semidecandrum G, p K . . 9 14 53 80 Zandhoornbloem 
Arenaria serpyllifolia G, p K . . 5 11 16 60 Gewone zandmuur 
Geranium molle G, p K . . . 8 19 60 Zachte ooievaarsbek 
Trifolium dubium G d . . . . . 60 Kleine klaver 
  
OVERIGE  VAATPLANTEN  
Anemone nemorosa B 86 . . . . . Bosanemoon 
Lamiastrum galeobdolon ssp. montanum B 71 . . . . . Grote gele dovenetel 
Primula elatior B 71 . . . . . Slanke sleutelbloem 
Crepis paludosa v! 71 . . . . . Moerasstreepzaad 
Caltha palustris subsp. palustris v! 71 . . . . . Gewone dotterbloem 
Galium palustre v! 57 . . . . . Moeraswalstro 
Filipendula ulmaria v e 100 11 . . . . Moerasspirea 
Angelica sylvestris v e 86 11 . . . . Gewone engelwortel 
Lysimachia vulgaris v e 71 . 5 . . . Grote wederik 
Eupatorium cannabinum v e 86 . 5 . . . Koninginnekruid 
Lythrum salicaria v e 71 . 14 . . . Grote kattenstaart 
Cirsium palustre v e 71 . 36 . . . Kale jonker 
Geum urbanum Z b 43 11 64 6 7 . Geel nagelkruid 
Rubus caesius Z R 57 1 11 91 94 79 . Dauwbraam 
Urtica dioica eu R, b 29 56 68 33 7 . Grote brandnetel 
Chamerion angustifolium Z . 56 . . . . Wilgenroosje 
Rumex acetosella p C . 67 5 6 12 60 Schapenzuring 
Hieracium pilosella G K . 56 5 19 47 100 Muizenoor 
Achillea millefolium G d . 44 9 8 26 80 Gewoon duizendblad 
Veronica officinalis G C . 11 41 58 65 . Mannetjesereprijs 
Cynoglossum officinale Z H . . 59 47 23 . Veldhondstong 
Viola hirta Z K, b . . 45 67 21 . Ruig viooltje 
Jacobaea vulgaris (vnl. ssp. dunensis) G K . . 45 64 70 . Jakobskruiskruid (vnl. Duinkr.) 
Lotus corniculatus G K . . 14 44 51 20 Gewone rolklaver 
Taraxacum sectie Erythrosperma G K . . 27 56 74 40 Zandpaardenbloemen 
Galium verum G K . 22 27 75 81 100 Geel walstro 
Plantago lanceolata G K . 22 14 14 30 100 Smalle weegbree 

 ____________________________________  1 In kolom 1 mogelijk Rubus sectie Corylifolii in plaats van R. caesius. 
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plant – zijn evenmin voor de tabel gebruikt. Verder zijn er, vooral in de sfeer van de bossen, nog tal van vegetatietypen waarin rozetmos een enkele maal is aangetroffen maar waarvan geen opnamen beschikbaar zijn.  Onderstaande zes standplaats- en vegeta-tietypen worden door ten minste vijf opna-men gedocumenteerd. Tabel 2 laat zien dat geen enkele vaatplant in al deze typen voor-komt, terwijl van de mossen alleen rond boogsterrenmos, groot laddermos en ge-woon kantmos (Lophocolea bidentata) ge-meenschappelijk aan het complete zestal zijn. Op het eerste gezicht lijkt het een soort die op de zeer uiteenlopende plekken kan voorkomen maar buiten de kalkrijke dui-nen toch maar zelden aanwezig is. 
 
1) Brongebieden Kolom 1 geeft opnamen van twee bronbos-sen en van een bron-hooiland met veel bos-planten. Alleen in dit milieu groeit rozetmos samen met moerasplanten, waaronder de hiervoor genoemde levermossen groot va-rentjesmos en wolmos, en met indicatoren van oude, rijke loofbossen. Veel van de vochtindicatoren wijzen op basenrijk wa-ter. Met uitzondering van ruwe smele ont-breken grasachtige planten vrijwel.   Net als in de volgende twee typen is het sor-timent aan houtgewassen tamelijk gevari-eerd, maar de enige soort die alle drie typen frequent voorkomt, is kamperfoelie. Ge-meenschappelijk met duinbos zijn verder gelderse roos, in de kruidlaag kale jonker en geel nagelkruid, en in de moslaag gerimpeld boogsterrenmos. 

2) Jeneverbesstruwelen Onder de vijf Nederlandse jeneverbesstru-welen waarin rozetmos is aangetroffen, zijn zowel beweide (langs de Vecht beoosten Ommen en bij Westerbork) als onbeweide (bij Meppen en Kraloo). Terwijl de bedek-king van de moslaag in de eerste groep ho-ger is (40-60 %) dan in de tweede (3-25 %), ontloopt het aantal mossoorten in beide typen elkaar weinig. Typische graslandbe-woners, waaronder gewoon haakmos (Rhy-
tidiadelphus squarrosus), rond boogsterren-mos, muizenoor en diverse grassen, worden alleen in beweid jeneverbesstruweel samen met rozetmos aangetroffen. Zij komen ook voor in stroomdalgrasland (type 6), wat niet verwonderlijk is omdat struweel en grazige plekken langs de Vecht in mozaïek met elkaar optreden op een soortgelijke manier als op Bergklooster (Tabel 1). Be-weide struwelen hebben diverse struik-soorten gemeen met duinbossen en -stru-welen, zoals rozen, vlier en bitterzoet. De ondergroei vormt een merkwaardig meng-sel van indicatoren van voedselrijk en voed-selarm milieu, wat is toe te schrijven aan het contrast tussen de arme zandbodem en het relatief voedselrijke karakter van de strooi-sellaag onder jeneverbes, waarvan de afge-vallen naalden goed verteren, pH-verho-gend werken en door hun gehalte aan kali-um en oplosbaar fosfaat als nutriënten-pomp fungeren (Barkman 1968). Afhanke-lijk van de worteldiepte (dan wel afwezig-heid van wortels) kunnen naast elkaar groeiende planten dus met verschillende substraten te maken hebben.  

Vegetatietype 1 2 3 4 5 6  
Aantal opnamen 7 9 22 36 43 5  
Aantal locaties of km-blokken 3 5 16 17 29 3  
 formatie Doing  
OVERIGE  VAATPLANTEN (VERVOLG) 
Pimpinella saxifraga G K, b . . 23 14 16 80 Kleine bevernel 
Thymus pulegioides G K . . 9 53 63 40 Grote tijm 
Cerastium arvense G K . . 5 28 51 100 Akkerhoornbloem 
Ranunculus bulbosus G K . . . . 7 100 Knolboterbloem 
Potentilla tabernaemontani G d . . . . . 60 Voorjaarsganzerik 
Veronica prostrata G . . . . . 60 Liggende ereprijs 
Sedum sexangulare G, p . . . . . 60 Zacht vetkruid 
Euphorbia cyparissias Z . . . . . 60 Cipreswolfsmelk 
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Onbeweide struwelen, die vermoedelijk uit beweide zijn ontstaan (Westhoff & Den Held 1969, p. 246), zijn veel armer aan struiksoorten en kruiden dan deze. Onder de grassen is bochtige smele de voornaam-ste verbindende soort. Wat de sporeplanten betreft, is de overeenkomst veel groter; zo komen gewone eikvaren, groot laddermos, gewoon gaffeltandmos (Dicranum scopari-
um), gewoon kantmos, heidefranjemos (Pti-
lidium ciliare) en glanzend etagemos even-goed in beweid als in onbeweid struweel voor.  Volgens Barkman (1968) is rozetmos onder jeneverbessen aangewezen op dicht stru-weel en daarbinnen op plekken waar rela-tief weinig strooisel valt, evenals onder meer rond boogsterrenmos en glanzend tandmos. Binnen het struweel heersen hier de meest gematigde omstandigheden: neer-slagval en verdamping houden elkaar vrij-wel in evenwicht en de temperatuur is er iets hoger dan op plekken met een grotere strooiselval, waar mossen het veld ruimen en stikstofminnende planten als vlier en grote brandnetel opslaan. 

 Het thans enige Nederlandse jeneverbes-struweel waarvan nog rozetmos bekend is, de Palms bij Meppen, illustreert de verdere ontwikkeling. In 1963 waren de jenever-bessen 1,5 tot 2 m hoog, met een bedekking van 75 tot 90 %. In de tot 60 cm hoge kruid-laag valt wilgenroosje op en komen nog ver-scheidene soorten van heide en heischraal grasland voor, met name pilzegge (Carex 
pilulifera). Ruim een halve eeuw later zijn de struiken, voor zover ze niet omgevallen zijn, zo’n 6 m hoog met uitschieters tot 10 m. De sluiting van hun kronen is afgenomen tot 40 %, maar door de hoogte van de strui-ken wordt de bodem bijna alleen door indi-rect licht bereikt (Foto 5). In deze open schaduw handhaven bochtige smele, smalle stekelvaren en rode bosbes (Vaccinium vi-
tis-idaea) zich in kwijnende toestand. In een slenkvormige laagte met een tot 15 cm dik naaldenpakket en op de flanken van aan-grenzende, tot 40 cm hoge ruggen heeft ro-zetmos een aaneengesloten mat van ver-scheidene vierkante meters gevormd (Foto 6). Ook glanzend etagemos en glanzend tandmos hebben zich gehandhaafd, op een 

Foto 5. De laatste groeiplaats van rozetmos in jeneverbesstruweel wordt alleen via het zenit door het 
licht bereikt. Foto: Berco Hoegen.
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enkele plek matvormend, waarbij de etage-mosmat een ontwortelingsbult bedekt. De topkapselmossen kussentjesmos (Leuco-
bryum glaucum), gerimpeld gaffeltandmos en gewoon peermos (Pohlia nutans) hebben het veld geruimd, evenals de Cladonia-soor-ten, terwijl fijn laddermos (Kindbergia prae-
longa) en groot laddermos zich sterk heb-ben uitgebreid. Nieuw verschenen zijn bos-sig gaffeltandmos (Dicranum montanum), dat net als gewoon kantmos van de stam-men op de bodem afdaalt, en opmerkelijk genoeg ook gewoon thujamos (Thuidium 
tamariscinum). Laatstgenoemde werd door Barkman niet in jeneverbesstruweel aan-getroffen maar bleek omstreeks de laatste eeuwwisseling her en der in deze biotoop te zijn verschenen: op de noordelijke Veluwe (opname uit 1998 van Rense Haveman), in Salland en de Achterhoek (Weeda 2000), en vorig jaar dus ook in Drenthe.  
   

3) Duinbossen In de duinen komt rozetmos onder uiteen-lopende boomsoorten voor. Zo zijn er uit de 20ste eeuw collecties uit mosrijk beukenbos (‘Fagetum mniosum’) bij Bloemendaal, den-nenbos bij Schoorl en zelfs uit seringen-struweel in de binnenduinen bij Wassenaar, waarover verderop meer. Verder bestaat er een opname van grove-dennenbos met ro-zetmos bij Castricum, die aan jeneverbes-struweel doet denken door de spaarzaam ontwikkelde kruidlaag van voornamelijk zandzegge en een wat minder armere mos-laag met gewoon knopjesmos (Aulacomni-
um androgynum), gewoon pluisjesmos (Di-
cranella heteromalla) en gewoon kantmos.  Verreweg de meeste bosopnamen met ro-zetmos uit de duinen worden echter gedo-mineerd door gebiedseigen houtgewassen, in de eerste plaats eenstijlige meidoorn. De-ze kan tot boomformaat uitgroeien maar 

Foto 6. In oud jeneverbesstruweel bij Meppen komt rozetmos welig tot ontwikkeling en spelen bloem-
planten geen rol van betekenis. Foto: Berco Hoegen. 
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vormt ook vaak een struiklaag onder zo-mereik, berken of ratelpopulier. Dergelijke bosjes – vaak is het juister om van ‘stru-weelbos’ te spreken – ontwikkelen zich vooral in niet te droge duinvalleien en bevatten dikwijls vochtindicatoren zoals kale jonker. Analyseren we de presentie-kolom van de duinbossen aan de hand van de soortengroepen van Doing (1988), dan gaat het om duinlandschapstype Rb. Hierin staat R (van Rubus caesius = dauwbraam) voor het Dauwbraamlandschap, dat behal-ve door de naamgevende soort onder meer wordt gekenmerkt door wilde liguster, bitterzoet, vlier en grote brandnetel. Dit duinlandschapstype ontstaat doordat een bestaande, gestructureerde vegetatie op een humeuze bodem aan een zich terug-trekkende kust wordt overstoven met kalkrijk zand uit de buitenduinen. De b (van het plantensociologische verbond Berberi-
dion, dat struwelen op kalkrijke grond omvat) heeft betrekking op struwelen en bosjes die in duinvalleien en aan de voet van hellingen opslaan dankzij humus en neer-slagwater die van de helling afspoelen en zich hier verzamelen. Het stugge blad van struiken als meidoorn en liguster, dat zich elders na afvallen vaak ophoopt en een traag verterende strooisellaag vormt, wordt door vocht en inwaaiend kalkrijk duinzand versneld in humus omgezet (Sloet van Old-ruitenborgh 1976, p. 47-53).  
4) Kruipwilgstruwelen en andere lage 

duinstruwelen Onder dit type zijn lage duinstruwelen met rozetmos opgenomen, met als minimum-bedekking van de struiklaag 25 %. Door-gaans is kruipwilg de overheersende soort, soms duinroos, slechts bij uitzondering duindoorn. Ook kruipwilg heeft tamelijk moeilijk afbreekbaar strooisel, dat onder invloed van instuivend duinzand versneld in humus overgaat (Sloet van Oldruiten-borgh 1976, p. 49-50). De kruidlaag bestaat uit een mengsel van soorten uit het vorige en het volgende type; kruipwilgstruweel vormt dus de schakel tussen duinbos en duingrasland.  De meeste opnamen van deze lage struwe-len zijn niet te plaatsen in associaties van de 

duinstruweelklasse Salicetea arenariae zo-als beschreven door Haveman et al. (2017); slechts enkele passen in het Hippophao-
Ligustretum typicum of het Rosetum spino-
sissimae. De andere zijn veeleer te be-schouwen als kruipwilgrijke vormen van duinpaardenbloemgrasland (Taraxaco-Ga-
lietum veri), waarin het aandeel van gras-achtige planten de grazige component aan-geeft (Doing 1988: d = kort- en dicht-gra-zig), terwijl dauwbraam, veldhondstong en ruig viooltje verwantschap met struwelen aangeven. Volgens de typologie van Doing overwegen indicatoren van het K-land-schap (zie onder type 5). In dit grazige dwergstruweel, dan wel dwergstruikrijke duingrasland, bereikt rozetmos onder Ne-derlandse omstandigheden zijn hoogste be-dekking.  
5) Duingraslanden Vergeleken met de vorige vier typen heedt de bodem van duingraslanden een dunnere humeuze toplaag. Floristisch gezien zijn de verschillen met lage duinstruwelen echter gering, afgezien van het beperktere aandeel van houtgewassen. Kruiden als muizenoor, akker- en zandhoornbloem accentueren het kort-grazige karakter van de vegetatie. Een hoofdrol wordt gespeeld door een reeks van kensoorten van Doings Fakkelgrasland-schap (K), waarvan de combinatie kenmer-kend is voor het zojuist genoemde Tara-
xaco-Galietum veri (Weeda et al. 1996). De letter K is ontleend aan Koeleria macrantha (smal fakkelgras), een van de meest karak-teristieke grassen in droge graslanden op kalkhoudend duinzand. K-landschappen nemen aan de Hollandse vastelandskust een centrale plaats in enerzijds tussen de jongere, kalkrijke duinen van het Duin-doornlandschap (H) en het Dauwbraam-landschap en anderzijds de oudere, ont-kalkte duinen van het Buntgraslandschap (C). We zien hier dan ook een combinatie van talrijke vaatplanten van basenrijke grond met enige soorten die elders juist in kalkarm heischraal grasland gedijen, zoals gewoon gaffeltandmos (Foto 7), gewone veldbies en mannetjesereprijs. Duingras-landen blijven in stand door begrazing, vroeger vooral door konijnen, tegenwoor-dig in veel duingebieden door extensieve 
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beweiding. Zoals bij typen 1 en 6 ter sprake komt, kan rozetmos zich in begraasd terrein goed handhaven, al of niet onder bescher-ming van struiken.  Op noordhellingen kan rozetmos worden vergezeld door de robuuste slaapmossen pluimstaartmos en glanzend etagemos. De laatste Nederlandse groeiplaats van stug thujamos (Thuidium recognitum) lag op een dergelijke noordhelling ter hoogte van De Zilk. In kopjesduinen bij Castricum komt het samen met de levermossen duintrapmos (Lophozia excisa) en flesjesroestmos (Frul-
lania tamarisci) eveneens op noordhel-lingen voor (Bruin et al. 1999). Rozetmos is echter niet tot noordexposities beperkt maar komt soms ook op oost- of zuidwaarts geëxponeerde hellingen in duingrasland voor.  
6) Stroomdalgraslanden Evenals in droge duingraslanden bevat de bodem van droge rivierbegeleidende gras-

landen slechts een beperkte hoeveelheid humus. Maar zoals mijn vroegere Alterra-collega Rein de Waal placht te beklemtonen, herbergt juist de humushoudende toplaag het kapitaal van deze graslanden: basen, aangevoerd bij kortstondige winterse over-stromingen en vastgehouden aan humus-deeltjes, alsmede schimmels en een voor-raad kiemkrachtige zaden, vruchten en spo-ren.  De schaarse groeiplaatsen van rozetmos in stroomdalgraslanden liggen ver uiteen langs rivieren die pleistocene zandland-schappen doorsnijden. Ondanks hun ver-spreide ligging komen ze vrij goed met elkaar overeen in floristische samenstel-ling, al wijst deze langs de IJssel op kalk-rijker zand dan langs Vecht en Niers (Medi-
cagini-Avenetum pubescentis respectievelijk 
Sedo-Thymetum pulegioidis, zie Weeda et al. 1996). De moslaag is afgezien van rozetmos weinig spectaculair met gewoon haakmos, groot laddermos en rond boogsterrenmos, 

Foto 7. Rozetmos en gewoon gaffeltandmos op flauwe noordhelling in duingebied Berkheide bij Katwijk. 
Foto: Rienk-Jan Bijlsma.
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soms boompjesmos of bleek dikkopmos (Brachythecium albicans). Een reeks van grasachtigen en kruiden is gemeenschap-pelijk met duingraslanden op kalkhouden-de grond; als markant voorbeeld is zachte haver te noemen, in de voorzomer een van de fraaist bloeiende grassen. Andere soor-ten, zoals schapenzuring, wijzen juist op oppervlakkige ontkalking. Muizenoor, ak-kerhoornbloem, voorjaarszegge, voorjaars-ganzerik en de inmiddels vrijwel uit Neder-land verdwenen liggende ereprijs zijn af-hankelijk van het kort-grazige karakter van de vegetatie, terwijl de succulent zacht vet-kruid en het aandeel van eenjarigen het open karakter van de vegetatie accentue-ren.   
Overeenkomsten tussen de 
standplaatsen van rozetmos Ogenschijnlijk is er een groot contrast tus-sen het voorkomen van rozetmos in bos en struweel enerzijds en in droog grasland an-derzijds. Tabel 2 laat zien dat geen enkele vaatplant in alle kolommen voorkomt, ter-wijl van de mossen alleen rond boogster-renmos, groot laddermos en gewoon kant-mos in opnamen van alle zes typen zijn ge-noteerd. Verder moeten we ons realiseren dat er, vooral in de sfeer van de bossen, tal van vegetatietypen zijn waar rozetmos een enkele maal is aangetroffen maar waarvan geen opnamen beschikbaar zijn. De mate waarin plantengemeenschappen met Rho-
dobryum roseum van elkaar verschillen, is dus vermoedelijk nog groter dan uit Tabel 2 blijkt. Op het eerste gezicht lijkt het een soort die op de zeer uiteenlopende plekken 
kan voorkomen maar buiten de kalkrijke duinen toch maar zelden aanwezig is.  Diverse auteurs trachten de groeiplaatsen van dit mos op één noemer te brengen. Barkman (1966) noemt als substraat ‘be-schaduwd, kalkhoudend, humeus duin- en rivierzand’ en ‘tamelijk voedselrijk stuif-zand’ en als standplaatsen noordhellingen, jeneverbesstruwelen en enige bostypen. Touw (1989) geeft de volgende samenvat-ting van de ecologie van rozetmos: ‘op sterk beschaduwde of in ieder geval niet direkt door de zon beschenen plaatsen met een permanent hoge luchtvochtigheid; op voch-

tige, humeuze en voedselrijke, meestal kalkhoudende zandgrond.’ Van Tooren & Sparrius (2007) zien ‘open schaduw als ge-zamenlijk thema’ en strooiselophoping als voornaamste factor in de verdwijning van rozetmos in het binnenland. Bij al deze om-schrijvingen vallen de stroomdalgraslan-den buiten de boot. Verder kan rozetmos behalve in open schaduw ook gedijen in diepe schaduw in oud jeneverbesstruweel, beukenbos en seringenstruweel.  Herzog (1926) beschrijft Rhodobryum rose-
um als een boreaal-circumpolair mos dat bijvoorbeeld in Siberische wouden alom-tegenwoordig is en verwanten in tropische regenwouden heeft. Inderdaad is het in de eerste plaats als bosmos te beschouwen, ook morfologisch gezien. De gelijkenis in bouw met gerimpeld boogsterrenmos, ook vooral een bosbewoner, werd hiervoor al aangestipt. Met zijn toprozetten lijkt rozet-mos ook op bosplanten als bosanemoon, ze-venster (Trientalis europaea), klein spring-zaad (Impatiens parviflora) en amandel-wolfsmelk (Euphorbia amygdaloides). In schaduwrijke omgeving kunnen deze plan-ten aaneengesloten oppervlakten bezetten met een mozaïek van kransen van bladeren die elkaar niet overdekken.  In de duinen kan de vegetatieontwikkeling evengoed van bos en struweel naar gras-land verlopen als omgekeerd (Weeda 1992, p. 27). Duingraslanden met rozetmos liggen gemiddeld in oudere delen van de duinen (K-landschap) dan duinbossen met dit mos (R-landschap), zodat rozetmos in duingras-land wellicht als relict uit voorgaand stru-weelbos is op te vatten. Ook langs rivieren kan rozetmos weliswaar in open terrein groeien, maar dan wel in de buurt van bos (langs de Niers) of in een omgeving waar het óók in bos of struweel voorkomt, dat vermoedelijk als uitvalsbasis heeft gediend (langs Vecht en IJssel). Zijn rozetdragende stengels kunnen zich boven de grasmat uit werken mits deze niet gesloten is en de meeste biomassa zich vlak bij de grond be-vindt. Droge, schrale, door konijnen of hoef-dieren kort afgegraasde begroeiingen bie-den daartoe de beste mogelijkheden. Ook boompjesmos kan in zulke kort-grazige ve-
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getatie een plek vinden, maar dit mos is met zijn lange zijtakken beter in staat zich in productievere graslanden te handhaven.  Verder kan een sleutel tot het begrijpen van de grillig lijkende ‘voorkeuren’ van rozet-mos liggen in de humus van de toplaag. De-ze varieert van geheel of grotendeels or-ganisch en bestaand uit goed verterend strooisel (in brongebieden en jeneverbes-struwelen), via op zichzelf moeilijk verte-rend strooisel met kalkhoudend zand als katalysator (in duinbossen en -struwelen) tot mineraal met beperkte humuscompo-nent (in duin- en stroomdalgraslanden). Ge-meenschappelijk aan de verder zo uiteen-lopende typen is dat het om een milde hu-musvorm gaat, waarin geen verarming op-treedt door strooiselstapeling, welke door Van Tooren & Sparrius (2007) terecht als oorzaak van verarming wordt gebrand-merkt. 
 
Fertiliteit en vegetatieve versprei-
dingswijzen Anders dan glanzend etagemos en pluim-staartmos, die in de loop van de 20ste eeuw uit het binnenland van Nederland leken te verdwijnen (Touw 1989) maar daar in de laatste decennia verrassend terugkomen, lijkt Rhodobryum roseum buiten de duinen een relict waarvan de laatste populaties wellicht hun bestaan nog een tijd kunnen rekken maar uiteindelijk ten dode opge-schreven zijn. De vier nog bestaande bin-nenlandse locaties liggen zeer ver uiteen, en elk daarvan herbergt slechts één groep, dus bijna zeker maar één kloon.  Naast ecologische factoren speelt de bereik-baarheid (accessibiliteit) van geschikte plekken waarschijnlijk een belangrijke rol. In de typologie van Siebel & During (2006) vormt rozetmos een typisch voorbeeld van een ‘Blijver’: langlevend, tweehuizig, met rechtopstaande scheuten, zelden met spo-renkapsels en ook weinig investerend in ve-getatieve verspreiding. Vorming van gem-men op het protonema is wel in het labora-torium maar tot dusver niet in de natuur waargenomen (Pressel et al. 2007).  

Om te beginnen met de kapselvorming: na de vondst van een kapseldragend exem-plaar van rozetmos bij Heemse door Tijhaar in 1851 zijn slechts vijfmaal planten met kapsels verzameld, namelijk in 1904 in de Meijerij van Den Bosch (één stengeltje uit de Gestelse Polder), in 1946-’49 in de dui-nen bij Wassenaar, Katwijk en Bennebroek (Agsteribbe et al. 1950; Touw 1989) en in 2016 opnieuw bij Katwijk (Langbroek 2017). Twee van de duinvondsten staan op naam van Barkman (1961), die de groei-plaats bij Wassenaar als volgt beschrijft: ‘Interessant is ook de Seringenberg in Raap-horst, vooral de N.N.W. helling, waar onder een dicht seringenstruikgewas niet slechts 
Eurhynchium striatum, Mnium [= Plagiomni-
um] undulatum en cuspidatum, Fissidens 
adianthoides, Bryum capillare en Tortula su-
bulata weelderig tieren en alle fructificeren, waar zelfs Rhodobryum roseum kapsels draagt!’ (Barkman 1947). Elders meldt Barkman (in Agsteribbe et al. 1950) dat het ging om drie exemplaren met elk één rijp kapsel. Bij de meest recente vondst werden de kapsels gevonden op halfvergane of dode rozetten onder de verse spruiten (Lang-broek 2017).  Verspreiding van rozetmos via sporen – hetzij van ver aangewaaid, hetzij spora-disch in de omgeving gevormd – lijkt onder de huidige omstandigheden alleen in de duinen nog enige kans te maken: slechts het duinlandschap is uitgestrekt en open ge-noeg om voor sporen bereikbaar te zijn wanneer een kiemingsmilieu zich voordoet, met een vegetatie die afwisselend in op-bouw- en afbraaksuccessie verkeert. Het is onwaarschijnlijk dat een spore in een schaars en puntsgewijs voorkomende en tevens dicht begroeide biotoop als bronbos of jeneverbesstruweel zou doordringen en daar het uitgangspunt van een nieuwe ves-tiging zou vormen.  In het rivierengebied, waar rozetmos bui-tendijks voorkomt, is (of was) verspreiding van fragmenten van de vegetatieve spruit door rivierwater het meest aannemelijk. Achteruitgang langs de Vecht lijkt dan ook toe te schrijven aan de ‘regulatie’ van deze rivier, waardoor het grootste deel van het 
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vroegere winterbed zelden of niet meer door de rivier wordt bereikt.  In het algemeen zijn zoogdieren – met name hoefdieren en konijnen, vermoedelijk ook mensen – echter de meest waarschijnlijke verspreiders van zulke fragmenten, zowel in de duinen als in het binnenland. Bronnen zijn puntlocaties die vaak ver uiteen liggen, maar als drinkplek speciale aandacht genie-ten van wilde zoogdieren zoals reeën. Je-neverbesstruwelen zijn waarschijnlijk ont-staan onder invloed van beweiding, ook die welke nu niet meer worden beweid (West-hoff & Den Held 1969, p. 246). In het cen-trale deel van Drenthe kunnen schapen als vector van rozetmos hebben gefungeerd. Sommige geïsoleerde vindplaatsen – Breda, Montferland, Schiermonnikoog – liggen of lagen in bermen, zodat de mens recht-streeks als verspreider in beeld komt. Dit geldt ook voor een gazon zoals in Berg-klooster, waar het maaien tot verdere ver-spreiding van rozetmos kan leiden. Ten slotte is vermeldenswaard dat Rhodobryum 
roseum als een de weinige mossen medici-naal wordt gebruikt (Cao et al. 2017), wat tot zijn verspreiding kan hebben bijgedra-gen, al helpt het net zomin als bij het ge-neeskrachtige korstmos Cetraria islandica (IJslands mos) achteruitgang tegen te gaan.  
Verder onderzoek Genetisch onderzoek van de nog staande populaties en van herbariumcollecties kan licht werpen op de manier waarop Rhodo-
bryum roseum zich verspreidt. Het gaat dan om de vraag of de populaties binnen een riviersysteem (Overijsselse Vecht, Gelderse IJssel), een heuvelgebied (Rijk van Nijme-gen) of een duingebied tot dezelfde kloon behoren. Detailkartering van het voorko-men in bepaalde duingebieden zou het ver-band tussen het voorkomen in bos en gras-land kunnen ophelderen. In het algemeen is het belangrijk om de omvang van popula-ties te volgen en te letten op mogelijke af-wijkingen van de groeiplek van rozetmos ten opzichte van de omgeving (terreinver-storingen, resten van houtgewassen).  
Dankwoord en opdracht Michael Stech gaf me toegang tot de ver-spreidingsgegevens van Rhodobryum rose-

um in de Leidse collectie en het onvolprezen kaartsysteem van Dries Touw. Berco Hoe-gen liet me delen in zijn herontdekking van rozetmos in De Palms en stelde, evenals Rienk-Jan Bijlsma, foto’s beschikbaar. Emiel Brouwer maakte me attent op een kleine vindplaats in de Zelderse Driesen. Nina Smits stuurde een kopie van een opname op de Keutenberg uit een veldboekje van Jacques Meltzer, waardoor de locatie duide-lijk werd. Heinjo During maakte me attent op literatuur. Jo Willems en Nigel Harle bra-ken zich tevergeefs het hoofd over het topo-niem ‘In den Elzen Stond’ bij Wijlre. Arno van der Pluijm stuurde een link naar de meest recente waarneming van rozetmos met kapsels. Allen mijn hartelijke dank.  Het ontvangen van de J.J. Barkmanprijs voor veldbryologie 2017 schept verplichtingen jegens degene aan wie dit eerbewijs zijn naam ontleent. Niemand is zo nadrukkelijk voor rozetmos door de knieën gegaan als Jan Barkman, die de Nederlandse mossen ecologisch en plantensociologisch op de kaart heeft gezet. Onder de bijbels in mijn boekenkast neemt Barkmans epifytenbijbel een prominente plaats in. Aan zijn gedach-tenis wordt dit verhaal dan ook opgedra-gen.  
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Abstract 
The apparently capricious ‘preferences’ of Rhodobryum roseum in the Netherlands In the Netherlands Rhodobryum roseum is largely confined to calcareous dunes nowadays. In the 
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interior it has been rare ever since the first record in the mid-18th century, in spite of having a rather widely scattered occurrence (Figure 1). From 2000 onwards it has been observed in only four locations outside the dunes, though these still have a widely divergent character: a spring area, a dry riverine grassland, a juniper scrub and a cemetery, where it throve on a grave covered with marl split and Thuja litter. Based on data from collections and literature and vegetation relevés six habitat types have been identified in which Rhodobryum has (or had) a more than accidental occurrence. Three of them are con-fined to the calcareous dunes, ranging from scrubby woodlets via low, grassy scrub (mainly 
Salix repens) to open dune grassland. The other three are spring areas, juniper scrubs and dry riverine grasslands, all of which are represented by only one actual example at present, as stated before. Although it is clear that these six types do not cover the whole spectre of habitats of this beautiful moss, they may equally puzzle bryolo-gists and ecologists because of their diversity. Not a single vascular species and only three triv-ial bryophytes (Pseudoscleropodium purum, 
Plagiomnium affine, and Lophocolea bidentata) 

have been observed that accompany Rhodobry-
um in all six vegetations types (Table 2). Its habitat may be wet or dry, shaded or sunny, rich or rather poor in lime. The top rosettes of Rhodo-
bryum roseum are reminiscent of those of wood-land species like Anemone nemorosa, Trientalis 
europaea, Impatiens parviflora, and Euphorbia 
amygdaloides, as well as the branches of Plagio-
mnium undulatum. It is hypothesized that Rhodo-
bryum roseum is essentially a woodland species, needing mild humus. Leaf litter accumulation may be prevented by chemical properties of the litter itself (e.g. Juniperus communis and leaf trees in spring areas) or by calcareous dune sand stim-ulating litter decomposition (e.g. Salix repens and 
Crataegus monogyna). The occurrence of Rhodo-
bryum in dry dune and riverine grassland may derive from that in nearby woodland. In grazed sites with a short and open turf the top rosettes will find space to spread in the same way as the branches of Climacium dendroides. Dispersal of 
Rhodobryum roseum, which is fruiting very rare-ly, will be dependent on wind in open areas (dunes), on water in riverine areas and on mam-mals (including man) in various habitats. 

 
 

 

 
 

Bodemmossen in de Berkenvallei (Terschelling): 20 en 50 
jaar later 
 
Rienk-Jan Bijlsma 
 
Inleiding ‘Het is de vraag hoe deze vindplaats in de Berkenvallei er over pakweg 10 of 20 jaar uitziet. Groeit hier dan een dik veenmosdek onder een berken(wilgen)bos...? Komen er dan andere soorten – van minder voedsel-rijke omstandigheden – bij?’ Deze vragen komen uit het artikel ‘Veenmossen in de Berkenvallei’ door Koos Ballintijn en John Bruinsma uit 1997. Dertig jaar eerder trof de voorjaarsexcursie van de BLWG op de-zelfde locatie, maar in een ander landschap, ‘op verschillende plaatsen grote veenmos-bulten’ aan. In 2017, precies 20 en 50 jaar later, kon ik deze plek opnieuw bezoeken.  
De Berkenvallei De Berkenvallei vormt de oostrand van de duinboog van Terschelling in de overgang naar de eilandstaart. In de westrand van de 

vallei liggen het hoge Jan Thijssenduin en Parapluduin. Aan de oostkant ligt het Witte duin in de rand van de Groede, een bui-tendijks gebied dat onderdeel is van de Bos-plaat (Fig. 1).  Het gebied is in 1997 aangewezen als bosre-servaat (begrenzing in Fig. 1) vanwege het voorkomen van een aanzienlijke oppervlak-te spontaan berkenbos in het midden- en zuiddeel van de Berkenvallei met duintjes en bijbehorende vochtige laagtes, bodem-kundig een mozaïek van duin- en vlakvaag-gronden. De ontwikkeling van het berken-bos is gestart na het stopzetten van de be-grazing van dit deel van het duingebied in de jaren 1920 (Westhoff & Van Oosten, 1991; Zwart, 2010) en raakte versneld na de uitbraak van myxomatose in 1958; in feite is het huidige oudere berkenbos vrij-wel geheel ontstaan in de jaren 1960 en wel 
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in de relatief lage delen van het duingebied, tussen 2.5 en 3.2 m +NAP (Van der Voort, 2009)(vergelijk Fig. 1). Deze zone gaat via kruipwilgstruweel over in rietmoeras in de laagste delen (< 2.5 m +NAP) grenzend aan de Groede. De relatief hoge terreindelen (> 3.2 m +NAP) worden ingenomen door kraaiheide met plaatselijk grijs duin en dominantie van duinriet. In 2004 is hier duingebied afgebrand waarbij de kraaihei is teruggezet ten gunste van struikhei, duin-riet en grijs kronkelsteeltje (Zwart, 2010); ook zijn er nieuwe plekken met berkenop-slag ontstaan. 

Veel minder aandacht is tot dusver uitge-gaan naar de natte laagte, overwegend tus-sen 2.0 en 2.5 m +NAP, die vanaf het Para-pluduin aansluit op de Groede en waar-schijnlijk als stuifbaan van het Witte duin heeft gediend (Fig. 1). Ten zuidoosten van het Parapluduin treedt in deze laagte sterke kwel op vanuit het duinmassief en ligt de GLG boven maaiveld. In het oostelijker deel ligt de GLG tussen 0 en 0.1 m -mv; het is een jaarrond natte laagte (Meijer et al., 2016a, fig. 3.67). Volgens de bodemkaart 1:50.000 hebben zich hier moerige eerdgronden (vWz) ontwikkeld, aansluitend op de Groe-

Figuur 1. 
Bosreservaat Ber-
kenvallei (donker 
omlijnd) weergege-
ven op het Actueel 
Hoogtebestand 
(AHN).  
 

Witte vierkantjes: 
mosvondsten (met 
nauwkeurigheid 250 
m) februari 1999.  
 

Zwarte stippen: 
mosvondsten (gps- 
nauwkeurigheid) 
november 2017. 
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de. Inundaties met zout water hebben zich al lange tijd niet meer voorgedaan (mogelijk nog in 1953 en 1976, mededeling George Visser in Ballintijn & Bruinsma 1997). In de-ze laagte bevindt zich momenteel een stru-weel van grauwe wilg en berk en met alleen berk op lage kopjes. Op de topografische kaart van 1930 is de laagte aanwezig als cultuurgrasland met een eigen afwatering richting Waddenzee (Fig. 2 boven). Volgens Westhoff & Van Oosten (1991: 294, 303) zijn bijna alle valleien in dit gebied na 1910 ontwaterd en ontgonnen. Een deel hiervan is door Staatsbosbeheer weer uit de pacht genomen en na afplaggen ‘hersteld’ als duinvalleivegetatie. De laagte in de Berken-vallei blijkt rond 1960 weer ‘natuurlijk’ aan-gesloten op de Groede (Fig. 2 midden). Het is mij niet bekend of de vallei ook is geplagd. De scherpe grens aan de westzijde, zoals goed zichtbaar op het AHN (Fig. 1), wijst hier wel op, maar het kopjesreliëf en de moerige eerdgronden pleiten eerder voor een ongestoorde ontwikkeling. De versprei-de bosschages op de kaart van 1960 zijn waarschijnlijk wilgenstruweel in de laagte en berkenbosjes op de kopjes. Dit is de situatie ten tijde van de BLWG-excursie in 1967 waarbij veel bijzondere mossen in het westelijke deel van de laagte zijn verza-meld, ten zuidoosten van het Parapluduin; het excursieverslag vermeldt hier naast ‘duinmoerassen’ ook een ‘drassig wilgen-bosje’ (zie paragraaf Bodemmossen). Na-dien heeft grauwe wilg zich verder uitge-breid en halverwege de jaren 1980 lag er het huidige aaneengesloten struweel met groepjes berk (Fig. 2 onder).  
Oude en nieuwe vondsten Op 30 april 1967 bezocht de BLWG-voor-jaarsexcursie de ‘duinmoerassen’ ten zuid-oosten van het Parapluduin (ook wel Loop-duin) (Touw, 1967). Uit het verslag: ‘Op 
enkele plaatsen vonden wij een knopbies-
vegetatie, maar de moslaag hiervan droeg 
duidelijk een veel zuurder karakter dan 
bijvoorbeeld op Schiermonnikoog en kwam 
meer overeen met die van Texel. Zeer alge-
meen waren Brachythecium rutabulum, Cal-
liergonella cuspidata, Lophocolea bidentata, 
Oxyrrynchium praelongum, Pseudoscleropo-
dium purum, Hypnum cupressiforme en Di-

Figuur 2. De Berkenvallei en omgeving rond 
1930 (boven), 1960 (midden) en 1985 
(onder)(www.topotijdreis.nl). 
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cranum scoparium, wat minder talrijk waren 
Amblystegium serpens, Mnium hornum, 
punctatum en pseudopunctatum, Plagiothe-
cium ruthei, Eurhynchium striatum, Fissi-
dens adianthoides, Bryum pseudotrique-
trum, Pleurozium schreberi, Climacium den-
droides en Drepanocladus aduncus. Op ver-
schillende plaatsen vonden wij grote veen-
mosbulten, vergezeld van Aulacomnium pa-
lustre, Thuidium tamariscinum en Hylocomi-
um splendens. In een drassig wilgenbosje 
werd zelfs Plagiothecium undulatum gevon-
den!’ De vondst van Rhizomnium pseudo-
punctatum was de eerste op de Wadden-eilanden van deze landelijk zeer zeldzame soort. Uit het verslag blijkt dat er zes soorten veenmos voor dit excursiepunt worden opgegeven: fimbriatum, nemoreum, 
palustre, plumulosum, recurvum en squar-
rosum. Hiervan blijken fimbriatum, palustre en subnitens (plumulosum) te zijn verza-meld en gereviseerd. Sphagnum capillifo-
lium (nemoreum) is nadien niet meer voor dit uurhok (155-600) opgegeven. De eerste met herbariummateriaal gedocumenteerde vindplaats van Sphagnum fallax (recurvum) van Terschelling is mijn vondst uit 2010 van de Vissersplak. De opgaven van de laatste twee soorten uit 1967 lijken mij onvoldoen-de betrouwbaar, waarmee er toen met ze-kerheid dus vier soorten veenmos (inclusief de onmiskenbare Sphagnum squarrosum) zijn aangetroffen ten zuidoosten van het Parapluduin. Zoals in de Inleiding geciteerd, werden in 1996 op dezelfde locatie, inmiddels stru-weel van grauwe wilg en zachte berk, op-nieuw veenmosbulten ontdekt, namelijk twee kussens van ‘ruim een vierkante me-ter in oppervlak en ongeveer een halve me-ter hoog’. Het bleek te gaan om Sphagnum 
fimbriatum en S. palustre. ‘De groeiplaatsen liggen ongeveer 200 m ten zuidoosten van het Parapluduin. De beste schatting in Amersfoort-coördinaten is 157.25-603.75’ (Ballintijn & Bruinsma, 1997).  In de BLWG-database zijn nog oudere, gere-viseerde opgaven te vinden uit dit gebied, namelijk Plagiomnium ellipticum, Rhizomni-
um punctatum en Sphagnum subnitens ten zuidoosten van het Witte duin door J. Sixma uit oktober 1955. Deze soorten werden ook 

in 1967 gevonden maar toen ten zuidoosten van het Parapluduin. Ik ben sterk geneigd de opgaven van Sixma ook te koppelen aan het Parapluduin (dus aan km-hok 157-603 in plaats van 158-603) omdat het toponiem Witte duin zoals gebruikt in Fig. 1 pas in de jaren 1970 op de topografische kaart ver-scheen en omdat het Parapluduin letterlijk als wit duin van kilometers afstand zicht-baar was (Westhoff & Van Oosten, 1991: 201 en hun Afb. 131, een luchtfoto uit 1966) maar tot de jaren 1960 naamloos voor-kwam op de topografische kaart (zie West-hoff & Van Oosten voor de bizarre herkomst van de naam Parapluduin...). In februari 1999 bezocht ik de Berkenvallei onder winterse omstandigheden waarbij vooral epifyten zijn verzameld die hier bui-ten beschouwing blijven. Alle vondsten zijn destijds ingevoerd met een nauwkeurigheid van 250 m (zie Fig. 1). In november 2017 heb ik een dronkenmansroute afgelegd door de Berkenvallei die eindigde in het kwelgebied ten zuidoosten van het Paraplu-duin (Fig. 1). Het zal duidelijk zijn dat er geen sprake is van een uitputtende inven-tarisatie...  
Bodemmossen van het duingebied Tabel 1 geeft een indicatie van het voor-komen van bodemmossen in het duinge-bied exclusief de laagte tussen Parapluduin en Witte duin. Dit gebied bestaat overwe-gend uit kraaiheivegetaties met een kern van duingrasland en met verspreide ber-kenbosjes in de relatief lage delen. De slaapmossen groot laddermos, heideklauw-tjesmos en fijn laddermos zijn veruit het algemeenst in de dwergstruikvegetaties; bronsmos en etagemos kunnen lokaal do-mineren maar hebben in het gebied als geheel opvallend lagere frequenties. In de korte vegetaties maken gaffeltandmos, zandhaarmos en grijs kronkelsteeltje de dienst uit. Roodviltmos (3×) en gewoon haarmos (1×) zijn gevonden aan de voet van open noordhellingen en gewimperd veen-mos (1×) in een relatief vochtig berken-bosje.  
Bodemmossen van de natte laagte De mosflora in de laagte tussen Parapluduin en Witte duin heeft groot en fijn laddermos 
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gemeen met het drogere duingebied maar daar houdt het wel mee op (Tabel 2). Fijn laddermos is in de laagte zowel op de bo-dem als op stamvoeten dominant, vaak rij-
kelijk kapselend. Door het tamelijk dichte wilgenstruweel is de kruidlaag matig ont-wikkeld. Op de lage kopjes met berk is vaak nog zandzegge aanwezig. In de lagere delen

Tabel 2. Aantal locaties bodemmossen (n=178) vastgelegd op punten in de laagten (noord- en oost-
rand) van de Berkenvallei (vergelijk Fig. 1). 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Aantal vondsten 
Kindbergia praelonga fijn laddermos 52 
Pseudoscleropodium purum groot laddermos 28 
Plagiomnium ellipticum stomp boogsterrenmos 11 
Brachythecium rutabulum gewoon dikkopmos 10 
Mnium hornum gewoon sterrenmos 10 
Thuidium tamariscinum gewoon thujamos 9 
Calliergonella cuspidata puntmos 6 
Eurhynchium striatum geplooid snavelmos 5 
Rhytidiadelphus squarrosus gewoon haakmos 5 
Sphagnum subnitens glanzend veenmos 5 
Dicranum scoparium gewoon gaffeltandmos 4 
Lophocolea bidentata gewoon kantmos 4 
Sphagnum fimbriatum gewimperd veenmos 4 
Drepanocladus kneiffii 1 krom zompmos 3 
Hylocomium splendens etagemos 3 
Sphagnum palustre gewoon veenmos 3 
Plagiothecium undulatum gerimpeld platmos 3 
Sphagnum squarrosum haakveenmos 3 
Plagiomnium undulatum gerimpeld boogsterrenmos 2 
Rhytidiadelphus loreus riempjesmos 2 
Rhytidiadelphus triquetrus pluimstaartmos 2 
Calliergon cordifolium hartbladig puntmos 1 
Dicranum majus groot gaffeltandmos 1 
Pleurozium schreberi bronsmos 1 
Rhytidiadelphus subpinnatus geveerd haakmos 1 

                                      
1 Soort binnen Drepanocladus aduncus s.l. op grond van DNA-barcoding. Voorlopige naamgeving door 
Henk Siebel, zie https://www.blwg.nl/mossen/waarnemers/lezingendag2017/siebel.pdf. 

Tabel 1. Aantal locaties bodemmossen (n=131) vastgelegd op punten in het relatief droge duingebied van de 
Berkenvallei (vergelijk Fig. 1). 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Aantal vondsten 
Pseudoscleropodium purum groot laddermos 36 
Hypnum jutlandicum heideklauwtjesmos 19 
Kindbergia praelonga fijn laddermos 15 
Dicranum scoparium gewoon gaffeltandmos 14 
Polytrichum juniperinum var. juniperinum zandhaarmos 10 
Pleurozium schreberi bronsmos 7 
Campylopus introflexus grijs kronkelsteeltje 6 
Brachythecium rutabulum gewoon dikkopmos 5 
Hylocomium splendens etagemos 4 
Rhytidiadelphus squarrosus gewoon haakmos 4 
Aulacomnium palustre roodviltmos 3 
Lophocolea bidentata gewoon kantmos 3 
Calliergonella cuspidata puntmos 1 
Ceratodon purpureus purpersteeltje 1 
Polytrichum commune var. commune gewoon haarmos 1 
Sphagnum fimbriatum gewimperd veenmos 1 
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ijl riet, duinriet en verspreide kale jonker, koninginnenkruid, brede stekelvaren en dauwbraam. De natte depressies zijn vege-tatieloos met watermunt in de randen. Het oostelijk deel, in de overgang naar de Groe-de, stond november 2017 onder enkele de-cimeters water.  De overwegend uit slaapmossen en plaat-selijk veenmossen bestaande mosflora is vooral aanwezig als bulten of rond stam-voeten, waarschijnlijk vanwege de aan maaiveld gelegen grondwaterstand. Thui-
dium, Calliergonella, Eurhynchium striatum en Rhytidadelphus squarrosus zijn relatief frequent. Ook de veenmossen komen voor-namelijk bultvormend voor. De vindplaat-sen lijken geconcentreerd in een ca. 100 × 50 m groot gebied (Fig. 3), gelegen tussen 2.4 en 2.6 m +NAP. Met name Sphagnum 
palustre valt op door kussens van 4×3, 5×4 en 6×4 m (Fig. 4 en 5). Sphagnum fimbria-
tum vormt kleinere kussens, soms om boomvoeten. Ook S. subnitens heeft kleinere kussens maar komt op één plek voor over 3×2 m, mogelijk de al in 1955 aanwezige locatie. Sphagnum squarrosum is op drie plekken gevonden in lage kussens en zoden (Fig. 6). De overige grote slaapmossen zijn schaars maar opvallend aanwezig, grofweg binnen het in Fig. 3 met vondsten van veen-mossen en stomp boogsterrenmos aange-geven gebied. Het gaat om Hylocomium, Pla-

giothecium undulatum, Rhytidadelphus lore-
us en R. triquetrus (Fig. 7). De vondst van een kussen R. subpinnatus (Fig. 8 en 9) is de tweede in ons land (zie Uitstapje). De slaap- en veenmosflora wordt slechts hier en daar afgewisseld met een polletje Dicranum sco-
parium (ook met kapsels) en op één plek een kussen Dicranum majus.  In en langs de vegetatieloze laagste delen met dicht wilgenstruweel is Plagiomnium 
ellipticum (Fig. 10) opvallend en op vrij veel plekken aanwezig, ook buiten het gebied waar veenmossen voorkomen (Fig. 4) en veel meer dan de landelijk algemenere P. 
undulatum. De eerste soort komt hier, even-als Sphagnum subnitens, al 50 jaar voor (zie Oude en nieuwe vondsten). Ik heb tever-geefs uitgekeken naar Rhizomnium-soorten.  De in Tabel 2 voorkomende Drepanocladus-vondsten komen niet uit het wilgen-berken-bos in de noordelijke laagte maar uit be-trekkelijk open, natte laagtes in de oostrand van de Berkenvallei, in de overgang naar de Groede, met als begeleidende soorten zil-verschoon, waternavel, egelboterbloem, moeraswalstro, kruipwilg en cranberry.  
Uitstapje: geveerd haakmos in de 
Abbert De eerste en tot voor kort enige vondst van 
Rhytidiadelphus subpinnatus in ons land da- 

Figuur 3. Veenmossen 
(Sphagnum; gele rondjes) 
en stomp boogsterrenmos 
(Plagiomnium ellipticum; 
groene vierkantjes) zoals in 
2017 aangetroffen in de 
laagte van de Berkenvallei. 
Ondergrond: AHN2 
hillshade. 
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Figuur 4a/b. Overzicht en detail van een locatie met gewoon veenmos (Sphagnum palustre) in de laagte 
van de Berkenvallei. 
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Figuur 5. Grote kussens gewoon veenmos (Sphagnum palustre) in de laagte van de Berkenvallei.  

 
Figuur 6. Locatie met haakveenmos (Sphagnum squarrosum) en gewoon veenmos (Sphagnum palustre) 
in de laagte van de Berkenvallei. 
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Figuur 7. Grote plek pluimstaartmos (Rhytidiadelphus triquetrus) in de laagte van de Berkenvallei. 
 teert uit maart 1982 toen ik het aantrof in de Abbert (O-Flevoland) in het gerabatteer-de perceel O66c (Fraxinus uit 1959) op ui-terst fijnzandige, kalkhoudende IJsselmeer-afzettingen (Zn10A-V, ‘Blokzijlzand’). De 

plek van ca 1 × 1 m lag midden op een rabat, op 7 m afstand van een grotere plek Loeske-
obryum. Het haakmos groeide hier op de bosbodem samen met Atrichum, Calliergo-
nella, Eurhynchium striatum, Kindbergia, 
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Pseudoscleropodium purum en Rhytidiadel-
phus squarrosus; op het aangrenzende rabat ook R. loreus. Ik heb de soort destijds ge-markeerd en daar voor het laatst aangetrof-fen in april 1988. In mei 2000 heb ik de plek opnieuw bezocht en bleek Loeskeobryum nog aanwezig. De aangrenzende essenop-standen O67a en Revebos O64c liggen op dezelfde bodem en waren in 1982 niet min-der spectaculair, met Callicladium, Cirri-
phyllum piliferum, Climacium, Eurhynchium 
angustirete, Fissidens adianthoides, Hyloco-

mium, Loeskeobryum, Plagiomnium affine, P. 
cuspidatum, P. rostratum, P. undulatum, 
Rhytidiadelphus loreus, R. triquetrus en 
Thamnobryum. De naastgelegen sparrenop-stand O66h bood geruime tijd onderdak aan 
Hookeria lucens (in twee greppels).  
Nabeschouwing Dankzij bryologische uitstapjes met tussen-pozen van enkele decennia is er bij toeval een stroboscopisch beeld ontstaan van de ontwikkeling van een bijzonder kwelmoe-

Figuur 8a/b. 
Overzicht (onder) en 
detail (rechts) van de 
locatie met geveerd 
haakmos (Rhytidia-
delphus subpinnatus) 
in de laagte van de 
Berkenvallei. 
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ras in de Berkenvallei aansluitend op de kwelders van de Bosplaat. Uit mijn (be-perkte) waarnemingen blijkt dat de sinds 1955 bekende veenmosontwikkeling ge-staag doorgaat en zich lijkt af te spelen in een deelgebied van ongeveer een hectare waar sterke kwel optreedt vanuit het aan-grenzende duincomplex met Parapluduin. De uitgesproken bultvormer Sphagnum pa-
lustre bedekt nu ca 5 are, S. subnitens en S. 
fimbriatum komen als kleinere bulten en satellieten voor en S. squarrosum meer als zoden. Al deze soorten waren al in 1967 aanwezig in dit gebied wat toen nog het karakter had van kwelmoeras met versprei-de wilgenbosjes. Naast Sphagnum subnitens is Plagiomnium ellipticum hier sinds 1955 gedocumenteerd. Deze laatste soort komt geregeld voor in vegetatiearme depressies. Mijn indruk is dat vrijwel alle soorten uit de 
Plagiomnium affine-groep incl. affine zelf, zich heel lastig vestigen over grote afstan-
                                      
2 De opvallende terugkeer van Hylocomium en Rhytidiadelphus-soorten in het binnenland is in eerste 
instantie te danken aan de sterk afgenomen SO2-depositie (zie Blockeel et al., 2014).  

den, i.t.t. P. undulatum en de eenhuizige P. 
cuspidatum. Het veelvuldig voorkomen van de zeldzame P. ellipticum in de Berkenvallei is daarom bijzonder.  Naast deze uitgesproken moerassoorten is een opvallend aantal grote bosmossen aan-wezig die nauwelijks een binding hebben met plantensociologisch gedefinieerde bos-typen maar waarvan het duurzaam voorko-men op de bosbodem allereerst eisen stelt aan de bosstructuur.24Het gaat om de slaap-mossen Eurhynchium striatum, Hylocomi-
um, Plagiothecium undulatum, Rhytidiadel-
phus-soorten en Thuidium en om Dicranum 
majus. Deze soorten kunnen zich na vesti-ging alleen gedurende vele jaren uitbreiden tot hoge bulten of grote zoden als de com-binatie van groeiplaats en hoofdboomsoort zorgt voor 1) voldoende licht op de bosbo-dem in het groeiseizoen, 2) te weinig licht op de bosbodem voor het ontstaan van een

Figuur 9. Geveerd haakmos (Rhytidiadelphus subpinnatus), afkomstig uit de Berkenvallei (in herbarium 
van de auteur). 
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sel zoals grove den, lariks, es en berk. In Figuur 10a/b. Overzicht en detail van een locatie met stomp boogsterrenmos (Plagiomnium ellipticum) 
in de laagte van de Berkenvallei. 
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ruige kruidlaag, bramenlaag of dichte struiklaag en 3) de afwezigheid van persis-tent strooisel. Aan de condities 1 en 3 is vol-daan door een hoog aandeel lichtboom-soorten met fijn en/of snelverterend strooisel zoals van grove den, lariks, es en berk. In geaccidenteerd terrein kan ook de lichtboomsoort eik een rol spelen, zoals op (noord)hellingen waar strooisel minder snel accumuleert dan op een vlakke bosbo-dem. Conditie 2 doet zich voor in relatief dichte opstanden van lichtboomsoorten die zich decennialang spontaan kunnen ont-wikkelen, zoals is waargenomen in jonge essenopstanden in polderbossen (zie Uit-stapje; Bremer 2017). Na de eerste dunning zal deze mosontwikkeling echter worden afgebroken en verdwijnen door verruiging van de kruidlaag. Het oude berken-grove dennenbos in bosreservaat Drieduin in de kalkarme duinen bij Schoorl is een uitzon-derlijk mooi voorbeeld van langdurig gun-stige structuurcondities voor de ontwikke-ling van grote bosmossen, met Dicranum 
majus, Hylocomium, Rhytidiadelphus loreus, 
R. triquetrus en Thuidium (med. Hans Won-dergem, SBB; Meijer et al. 2016b). Lang-durige ontwikkeling van voorkomens van grote bosmossen kan ook optreden bij ho-gere lichtbeschikbaarheid op de bosbodem als een relatief hoge graasdruk het ontstaan van een dichte struiklaag en de successie naar loofbos sterk vertraagt. Dit doet zich voor in heide- en stuifzandbebossingen op de Veluwe, waar inderdaad ook ruim 50 jaar veenmosontwikkeling is gedocumen-teerd (Bijlsma et al., 2011) en waar Hyloco-
mium, Rhytidiadelphus loreus en Thuidium vlakdekkend voorkomen en zich gestaag uitbreiden in onbeheerde opstanden. De situatie in de Berkenvallei voegt een casus toe waarbij de lichtboomsoorten grauwe wilg en zachte berk de benodigde condities garanderen.  Uiteraard komt de veenmosontwikkeling vooral op rekening van de gunstige water-huishouding. Waarschijnlijk vindt deze ont-wikkeling alleen in het westelijke deel van de laagte plaats dankzij de daar aanwezige sterke kwel. In het oostelijke deel lijkt de waterhuishouding meer afhankelijk van oppervlakkige aanvoer vanuit de Groede. 

Het is opvallend dat Aulacomnium palustre en Polytrichum commune in en langs de ge-hele laagte niet zijn aangetroffen, wat wijst op uitblijvende verzuring en een onderge-schikte invloed van stagnerend regenwater. Genoemde grote bosmossen zijn alle zeer gebaat bij een hoge luchtvochtigheid die in de laagte van de Berkenvallei ondanks de straffe zeewind door de dichte structuur van het wilgen-berkenbos en de hoge grondwaterstand wordt gegarandeerd. De boreaal-montane soorten Dicranum majus en Rhytidiadelphus subpinnatus zijn het meest gediend met een hoge luchtvochtig-heid. De grote zeldzaamheid van de laatste soort in het laagland is zeker niet alleen vanwege onbekendheid met het zoekbeeld (zie Bosanquet & Motley, 2009) maar ken-nelijk klimatologisch bepaald. Volgens lite-ratuurgegevens komt deze soort buiten de boreale zone vooral voor in luchtvochtige ravijnen, oeverzones van ingesneden beken en in broek- en ooibossen met kwel of bron-milieus. Naast de al in de Berkenvallei aan-wezige grote bosmossen worden ook de volgende soorten als regelmatige begelei-ders genoemd: Cirriphyllum piliferum, Pla-
giochila asplenioides, Rhodobryum roseum en Trichocolea tomentella. Zoals gezegd, mijn korte bezoek aan de Berkenvallei laat veel te wensen over...  
Dankwoord Henk Siebel controleerde de determinatie van Rhytidiadelphus subpinnatus. Hans Wondergem leidde mij enkele keren door bosreservaat Drieduin bij Schoorl, een hot-spot voor grote bosmossen.  
Literatuur Ballintijn, K. & J. Bruinsma, 1997. Veenmossen in de Berkenvallei. Rinkelbollen 97-2: 31-33. Bijlsma, R.J., H.N. Leys & I.S. Zonneveld, 2011. Vijftig jaar groeiend veen op het Kootwijkse stuifzand. De Levende Natuur 112: 18-21. Blockeel, T.L., S.D.S. Bosanquet, M.O. Hill & C.D. Preston, 2014. Atlas of British & Irish bryo-phytes. Volume 2. PiscesPublications/BBS. Bosanquet, S. & G. Motley, 2009. Rhytidiadelphus subpinnatus in Wales. Field Bryology 98: 8-13. Bremer, P., 2017. Rhytidiadelphus triquetrus (pluimstaartmos) in jonge polderbossen – ver-spreiding, trend en demografie. Buxbaumiella 110: 24-34. 
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Auteursgegevens R.J. Bijlsma, Wageningen Environmental Research, Postbus 47, 6700 AA Wageningen (rienkjan.bijlsma@wur.nl)  
Abstract 
Terrestrial mosses in the Berkenvallei (Terschel-
ling): 20 and 50 years later The Berkenvallei on the Wadden Sea island of Terschelling is a dune area in the periphery of the continuous dune complex of the island and adja-cent to the salt marshes of the eastern part of the 

island. The name (berken=birches, vallei=valley) refers to the encroachment by birch of a large part of the area in the 1960s. The relatively low-lying northernmost part of this valley experi-ences substantial seepage from the adjacent high dune complex. In the 1960s this area consisted of dune marsh vegetation and some willow scrub which developed spontaneously into a more or less closed willow-birch woodland in the 1980s. The first bryological records from the seepage area date from 1955 and 1967 and document among others the occurrence of several peat mosses. In 1997 the presence of cushions of peat mosses was reported independently of the ear-lier records. In 2017 the author visited this remote area again (20 and 50 years later...). It turned out that the same peat mosses as recorded in 1967 (Sphagnum fimbriatum, palustre, sub-
nitens and squarrosum) are still present and quite probably increased in area of extent and size of the cushions. Plagiomnium ellipticum, another species already recorded in 1955, was redis-covered in a number of locations in the wettest parts under willow. Several large pleurocarpous species occur as scattered cushions or in large patches, notably Hylocomium splendens, Rhytidia-
delphus loreus, R. triquetrus and Thuidium tamar-
iscinum. The find of a cushion of Rhytidiadelphus 
subpinnatus is the second record of this boreo-montane species in the Netherlands. 
 
 

 
 
 

Een mossenkartering in het Wisselse Veen 
 
Jan den Held – Plantenwerkgroep KNNV Apeldoorn 
 
Inleiding Moerassen zijn ongetwijfeld de mooiste en boeiendste ecosystemen die ons land kent. Het verheugde ons dan ook zeer om in 2017 aan de slag te kunnen gaan in Het Wisselse Veen nabij Epe. Dit is een van de weinige vindplaatsen in Nederland van Sphagnum 
subsecundum (moerasveenmos). Het is een door kalkarme kwel gevoed moerasgebied op de noordoostflank van de Veluwe, dat zich in de afgelopen 25 jaar dankzij natuur-ontwikkeling aan het herstellen is, na ont-watering en ontginning in de voorgaande eeuw. Om na te gaan in welke mate dit herstel heeft plaatsgevonden werd in overleg met Geldersch Landschap en Kasteelen besloten 

om voor het zuidwestelijke deel van het ge-bied de verspreiding in beeld te brengen van de voorkomende mossen, in relatie tot de zonering van de vegetatie.  Hier is van 121 proefvlakken van ongeveer 5 m bij 5 m de talrijkheid van de aanwezige mossen genoteerd, volgens de vereenvou-digde schaal van Tansley (d - dominant, a - abundant, f - frequent, o - occasional, r - rare). In het veld lastig met zekerheid te herkennen soorten zijn verzameld en na-derhand microscopisch gedetermineerd.  In 77 van de genoemde 121 proefvlakken in het zuidwestelijke perceel is ook de tal-rijkheid van de verschillende soorten vaat-planten genoteerd. Op basis van deze opna-
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men is een vegetatietypologie opgesteld voor het onderzochte gebied. Van de res-terende 44 proefvlakken is alleen het vege-tatietype aangegeven, volgens de opgestel-de typologie.  
Resultaten We geven hier het resultaat van het on-derzoek beknopt weer in de vorm van een globale kaart van de vegetatiezonering en verspreidingskaartjes van de mossen. Wie meer wil weten, bijvoorbeeld over de on-

Figuur 1. Vegetatiezonering in het Wisselse Veen. 

Legenda Vegetatiecomplexen 
 dominant vegetatietype overige typen A1 Veldrus-Gewoon struisgras -A2 Veldrus-Gewoon struisgras Veldrus-Geoord veenmosB Struikhei-Bosbes Dophei-Kussentjesveenmos; Pitrus; Haarmos C Veldrus-Geoord veenmos Dophei-Waternavel; Struikhei-Bosbes; Veldrus-Gewoon struisgrasD Veldrus-Waterveenmos Dophei-Waternavel; Veldrus-Geoord veenmos; Veldrus-Gewoon struisgrasE Duizendknoopfonteinkruid -F Veldrus-Geoord veenmos Veldrus-Gewoon struisgras G Veldrus-Geoord veenmos Veldrus-Gewoon struisgras; Haakveenmos-Moerasrolklaver; Paddenrus-Klein blaasjeskruidH Haakveenmos-Moerasrolklaver Veldrus-Gewoon struisgras; Veldrus-Geoord veenmos J Haakveenmos-Klein blaasjeskruid Haakveenmos-Moerasrolklaver; Paddenrus-Klein blaasjeskruid K Paddenrus-Klein blaasjeskruid Haakveenmos-Moerasrolklaver L Riet, onbegroeid open water -
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derzoeksmethode en de precieze samen-stelling van de vegetatietypen, verwijzen we naar het onderzoeksrapport Wisselse 
mossen.  Op veel plaatsen bestaat de vegetatie uit een kleinschalig mozaiek van vegetatietypen, vooral veroorzaakt door een op korte af-stand variërende hoogteligging.  Het is daarom niet mogelijk om op de schaal van dit onderzoek een kaart van vegeta-tietypen te maken. In plaats daarvan is een kaart van vegetatie-complexen vervaardigd (Figuur 1). Deze laat een duidelijke zone-ring zien. Figuur 2 toont de verspreiding van de meeste aangetroffen mossen.   In het centrum en bij de noordoostelijke poel komen vegetaties voor met onder meer Sphagnum squarrosum (haakveen-mos), Philonotis fontana (beekstaartjes-mos), Sphagnum flexuosum (slank veen-mos), Warnstorfia exannulata (geveerd sik-kelmos), Calliergonella cuspidata (gewoon puntmos), paddenrus, veldrus, moeraskar-telblad, klein blaasjeskruid, duizendknoop-fonteinkruid, snavelzegge en draadzegge. 
Pellia sp. (plakkaatmos), Riccardia chame-
dryfolia (gewoon moerasvorkje), Riccardia 
incurvata (hol moerasvorkje), Sphagnum 
fimbriatum (gewimperd veenmos) en 
Sphagnum subsecundum werden hier enke-le malen gevonden, Sphagnum teres (spar-rig veenmos) eenmaal. Deze begroeiing wijst op een sterke grondwaterinvloed; slechts plaatselijk in iets hoger gelegen delen treedt hier een zwakke verzuring op van de bovengrond. In zone H en J staat het grondwater in natte perioden iets boven het maaiveld, maar zone K is permanent ge-inundeerd en hier ontbreekt een moslaag. Deze vegetaties behoren tot het Verbond van Zwarte zegge.   Daaromheen bevindt zich een brede zone waarin Sphagnum fallax (fraai veenmos), 
Sphagnum denticulatum (geoord veenmos), 
Sphagnum palustre (gewoon veenmos), 
Polytrichum commune (gewoon haarmos), veldrus, kleine zonnedauw en sterzegge beeldbepalend zijn. Sphagnum papillosum (wrattig veenmos), Sphagnum subnitens (glanzend veenmos) en Aulacomnium pa-

lustre (roodviltmos) komen hier regelmatig voor. De grondwaterinvloed is hier nog duidelijk aanwezig, maar de bovenlaag is onder invloed van regenwater sterk ver-zuurd. Plaatselijk, vooral in het zuidoosten, komt veel Sphagnum cuspidatum (water-veenmos) voor, hetgeen wijst op een veel geringere grondwaterinvloed, mogelijk als gevolg van een slecht doorlatende laag in de ondergrond. Deze vegetaties zijn te be-schouwen als een tussenvorm tussen het Verbond van Zwarte zegge en het Verbond van Biezenknoppen en Pijpestrootje.  Op hogere delen aan de randen maar ook in het midden van het gebied zijn vegetaties aanwezig met veel Rhytidiadelphus squar-
rosus (gewoon haakmos), Polytrichum com-
mune, gewoon struisgras, reukgras, ge-streepte witbol, veldrus en moerasrolkla-ver; veenmossen zijn hier schaars of af-wezig. Ze zijn op te vatten als een meng-vorm van het Verbond van Zwarte zegge, het Dotterbloem-verbond en het Verbond van Biezenknoppen en Pijpestrootje.  Tenslotte komen langs de randen van het gebied vegetaties voor met struikhei, dop-hei, blauwe bosbes en rode bosbes. Polytri-
chum commune domineert meestal, verder zijn onder andere Hypnum cupressiforme (gesnaveld klauwtjesmos), Pseudoscleropo-
dium purum (groot laddermos), Aulaco-
mnium palustre, Sphagnum papillosum en 
Sphagnum denticulatum veel aanwezig. Ver-der zijn in geringe hoeveelheid aanwezig 
Cephaloziella hampeana (grof draadmos), 
Sphagnum tenellum (zacht veenmos), 
Sphagnum compactum (kussentjesveen-mos), Gymnocolea inflata (broedkelkje) en 
Sphagnum magellanicum (hoogveenveen-mos). Het betreft zowel droge heide (Ver-bond van Struikhei en Kruipbrem) als voch-tige heide (Dophei-verbond) en moerashei-de (Moerasheide-associatie). De grondwa-terinvloed is bij de eerste twee typen afwe-zig, maar bij moerasheide nog wel in ge-ringe mate aanwezig.   Er bevinden zich vijf poelen in het terrein. Die in het westen en noordwesten zijn blij-kens hun begroeiing met duizendknoop-fonteinkruid en geoord veenmos matig zuur 
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Figuur 2. Verspreiding van mossoorten in het Wisselse Veen (in blauw aangegeven het gebied met kwel 
tot in of boven maaiveld: zones G, H, J en K uit Figuur 1). 
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Figuur 2 (vervolg). Verspreiding van mossoorten in het Wisselse Veen (in blauw aangegeven het gebied 
met kwel tot in of boven maaiveld: zones G, H, J en K uit Figuur 1). 
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en tamelijk voedselarm; regenwater heeft naast grondwater een belangrijk aandeel in hun voeding. De andere drie poelen zijn la-ger gelegen; merkwaardig genoeg ontbre-ken grondwaterindicatoren hier vrijwel ge-heel, hoewel naar verwachting het aandeel kwelwater hier zeer groot is. Blijkens hun rietvegetatie zijn ze veel voedselrijker dan de andere kwelvegetaties; het is niet duide-lijk wat de bron van deze grotere voedsel-rijkdom is.   
Conclusies De laagveenvegetatie heeft zich door de in-richtingsmaatregelen goed hersteld. Er is een duidelijke en stabiele vegetatiezonering in het gebied ontstaan, in samenhang met hoogteligging en kwel. De verdere ontwik-keling zal wellicht de terugkeer van nog an-dere karakteristieke soorten mogelijk ma-ken, zoals veenmosorchis en Scorpidium re-
volvens (purper schorpioenmos). Ook is een 

toename van moerasheide en hoogveenach-tige vegetaties te verwachten.   
Dankwoord Marchien van Looij, Miep Verwoerd, Joke Tammen, Patrick Meertens en Jacob Ruijter namen het maken van de vegetatieopna-men voor hun rekening. Graag wil ik Wim Geraedts (Geldersch Landschap en Kastee-len) bedanken voor zijn informatie over het gebied en het regelen van de vergunning om het terrein te betreden. Ik ben Ad Bouman erkentelijk voor zijn controle van de deter-minaties van Sphagnum subsecundum.  
Literatuur Held, J.J. den, M. van Looij, P. Meertens, J. Ruijter, J. Tammen & M. Verwoerd. (2018). Wisselse mossen. KNNV afdeling Apeldoorn - https:// www.knnv.nl/afdeling-apeldoorn/diverse-verslagen  
Auteursgegevens J.J. den Held, De Wolzaklaan 6, 7211 AR Eefde (jdenheld@lijbrandt.nl)  
Abstract 
Bryophyte distribution in the Wisselse Veen The Wisselse Veen near Epe, a low-calcium seep-age fen on the north-eastern slope of the Veluwe, is one of the few sites in the Netherlands where 
Sphagnum subsecundum is found. Following drainage in the preceding century, which had de-stroyed most of the vegetation, ecological resto-ration started in 1993. In 2017 we studied vegetation composition and bryophyte distribution. In the low-lying central area vegetations depending on moderately base-rich seepage are present, characterised by (among others) Sphagnum squarrosum, S. flexu-
osum, Philonotis fontana, Juncus subnodulosus, 
Potamogeton polygonifolius, Utricularia minor and Carex lasiocarpa. More elevated parts show a vegetation with acidophilic species such as 
Sphagnum fallax, S. papillosum, S. subnitens, S. 
denticulatum and Drosera intermedia. Indicators of base-rich groundwater, like Juncus acutiflorus and Pedicularis palustris, are common in most of the area. Recovery of fen vegetation therefore is considered a success. 

Figuur 3. Sphagnum squarrosum, Sphagnum 
denticulatum en Philonotis fontana.
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In memoriam Hans Inberg 
 
Niet geheel onverwacht, maar wel onaangenaam verrassend snel, overleed op 31 juli 2018 Hans 
Inberg. Hans was pas 46 jaar oud.  
 
In zijn veel te korte leven heeft Hans kans gezien om zich een groot deel van de Europese vaatplanten 
eigen te maken. Hij hield niet van voetballen, en ook niet van de padvinderij. Dat heeft dus toch zo 
zijn voordelen…, want nu ontstond er volop ruimte voor natuurstudie. Planten was passie nummer 
één. Hans toonde waar hij ook kwam, en dat was bijna overal, een welhaast maniakale passie om alle 
planten (vlinders ook trouwens), die hij maar zag op naam te brengen. Zo was hij in de lunchpauze 
tijdens het BLWG-zomerkamp in Oostenrijk (Hans was dol op de bergen) druk in de weer met een 
alpenflora, terwijl wij ons vergaapten aan enkele fraaie Splachnaceae langs het pad. Twee jaar later, 
tijdens het (korst)mossenkamp in Cornwall, kwam hij steevast als laatste terug op de camping, zelden 
zonder een bosje met nog te determineren planten in de hand. Overigens bezat Hans wel degelijk een 
warme belangstelling voor sporenplanten, met name korstmossen. Tijdens zijn biologiestudie aan de 
Universiteit van zijn geboortestad Groningen reisde Hans af naar Mexico waar hij onderzoek deed aan 
Parmeliaceae. Deze groep kwam dan ook uitvoerig aan bod op de avonden van de door hem geleide 
‘Korstmossenwerkgroep Wageningen en omstreken’. Met het van hem bekende bovengemiddelde 
enthousiasme nam hij korstmossenliefhebbers mee op sleeptouw de natuur in, iets wat hij eveneens 
veelvuldig deed met deelnemers aan de FLORON-excursies in de regio. 
 
Op 6 augustus 2018 namen we afscheid van deze markante figuur. Ik reed na de teraardebestelling 
nog even langs de parkeerplaats bij Hotel Wolfheze, de plek waar zovele korstmosexcursies voor 
beginners zijn gestart, onder begeleiding van Hans. Nu was er niemand… 
 
Klaas van Dort 

Hans in de Provençaalse Alpen, voorjaar 2018. Foto: Annemieke van den Berg. 
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Verenigingsnieuws 
 
Nieuwe medewerker: Henk-Jan van der Kolk 
Sinds augustus werkt Henk-Jan van der Kolk voor 4 uur per week aan projecten van de BLWG. Hij 
neemt een aantal taken van Laurens over, waaronder de rapportage en dataverwerking van het 
korstmossenmeetnet (NEM). Ook is hij aanspreekpunt voor de online-validatie van waarnemingen en 
foto’s bij waarneming.nl en de NDFF. Henk-Jan (26) woont in Bennekom en doet het werk voor de 
BLWG naast zijn baan als promovendus aan het NIOO, waar hij onderzoek doet aan verstoring van 
scholeksters in het Waddengebied met gezenderde vogels. 
De BLWG is al sinds 2002 een professionele vrijwilligersorganisatie. In dat jaar kwam Laurens Sparrius 
in dienst als projectleider. Hij zorgt twee dagen per week voor onder meer de meetnetten, databank 
en Verspreidingsatlas. Op onregelmatige basis – een dag of tien per jaar – schakelt hij hulp in van 
zzp’ers, vooral voor cursussen en veldwerk. De afgelopen jaren is er meer werk gekomen, vooral 
doordat de provincies actieve soortenbescherming als taak erbij hebben gekregen. 
Met een aantal ‘supervrijwilligers’ zijn afspraken gemaakt over onkostenvergoedingen voor activitei-
ten die door de Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld en binnen de doelstelling van de vereni-
ging vallen. Op dit moment zijn dat soortbeschermingsprojecten voor korstmossen voor hunebedden 
en dijken (Thijs van Trigt) en het coördineren van de monitoring van zeer zeldzame korstmossen (Hans 
Toetenel). 
Meer informatie: Laurens Sparrius (sparrius@blwg.nl) en Henk-Jan van der Kolk (henk-jan@blwg.nl). 
 
Een nieuwe foto-determinatiegids voor algemene epifyten 
Recent is bij de JeugdbondsUitgeverij de determi-
natietabel voor algemene blad- en struikvormige 
soorten korstmossen op bomen verschenen. Korst-
mossen op bomen zijn te vinden als rozetten, vlek-
ken of ministruikjes op schors. Deze op het eerste 
gezicht saai ogende vlekjes zien er fantastisch uit 
zodra je ze met een loep bekijkt. Met de gids korst-
mossen op bomen zijn aan de hand van simpele 
kenmerken die voor iedereen bruikbaar zijn de al-
gemene epifytische korstmossen goed te determi-
neren. De korstmossen worden op naam gebracht 
met behulp van een volledig geïllustreerde determi-
natietabel. Vervolgens zijn de soorten met prachti-
ge overzichtsfoto’s verduidelijkt. Een perfecte gids 
voor de beginner en enthousiasteling op gebied van 
korstmossen!  
 
Christa Heyting & Henk-Jan van der Kolk (2018). 
Korstmossen op bomen, algemene blad- en struik-
vormige soorten. JeugdbondsUitgeverij. 68 pagi-
na’s, ISBN: 9789051070583. Prijs: € 6,00. Bestellen 
via www.jeugdbondsuitgeverij.nl/ product/1003 
 
Waarnemingen invoeren via de Verspreidingsatlas en NOVA-app 
Waarnemingen van mossen en korstmossen kun je op een streeplijst of in een notitieboekje doen, 
maar ook met je smartphone! Sinds de BLWG-databank in 2015 overgegaan is naar de NDFF Versprei-
dingsatlas worden steeds meer waarnemingen online ingevoerd. In de eerste helft van 2018 zijn ruim 
20.000 waarnemingen (422 lijsten) ingevoerd, waarvan de helft via de NOVA-app (Android). 
Afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe onderdelen toegevoegd aan de Verspreidingsatlas: 
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• Persoonlijk profiel met een overzicht waar je ooit geweest bent en hoeveel waarnemingen je per 
jaar hebt gedaan. 

• Opzoeken welke soorten in een gebied (bijv. een uurhok) voorkomen en waar in Nederland de 
meeste soorten voorkomen. 

• Topografische kaarten uitprinten voor eenmalig gebruik in het veld. 
• Opzoeken wie contactpersoon is voor een natuurgebied als je een onderzoeksvergunning wilt 

aanvragen. 
• Snel een losse waarneming invoeren. 
• Commentaar geven en correcties melden voor waarnemingen van jezelf en anderen. 
• Relevante literatuur op het gebied van taxonomie en verspreiding van de Nederlandse flora (incl. 

mossen en korstmossen). 
• Korstmossen determineren. 
• Meedoen met projecten: Witte gebieden, ‘Staat dit mos er nog?’ en de meetnetten. 

 
Activiteitenprogramma 
 
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. Opgave via de website is gewenst.  
 
Zaterdag 29 september - Schoonmaakactie Korstmossen Zeedijk Putten 
Help mee met het verwijderen van gras- en mostapijten op één van de mooiste gebieden voor korst-
mossen in Nederland: de Putterzeedijk. Thijs van Trigt en André Aptroot organiseren deze dag waarbij 
naast het schoonmaakwerk een wandeling langs de bijzondere korstmossen wordt gemaakt. Krabbers 
en persoonlijke beschermingsmiddelen worden verzorgd door Waterschap Vallei en Veluwe en Land-
schapsbeheer Gelderland. Start: 10:00 uur, nabij Zeedijk 7 in Putten ongeveer 1 kilometer ten oosten 
van de rotonde van de N301 voor het Nijkerkernauw.  
 
Zaterdag 6 oktober - Metro-excursie korstmossen Amsterdam 
Met de nieuwe Noord-Zuidlijn kun je je nu razendsnel door Amsterdam verplaatsen. Maak kennis met 
de nieuwe metro en leer meteen veel over de urbane korstmossenflora. Onder leiding van Henk Tim-
merman stappen we bij vier metrostations uit om daar de verschillende habitats van stadse korstmos-
sen te bekijken: warme stadsstraten, iepen langs de gracht, een park aan de buitenrand, een binnen-
stadplantsoen en een nieuw kantorenpark. Geschikt voor al wat ervaren lichenologen die in 1 dag 
willen leren waar je op moet letten bij inventarisaties in de stedelijke omgeving. Start: 10:00 uur voor 
de zuidelijke ingang van Station Amsterdam-Centraal, tegenover het Noord-Zuidhollands Koffiehuis 
(ligt tegenover bussen aan oostzijde).  
 
Zaterdag 6 oktober - Mossenexcursie Landgoed De Dorth 
Deze zaterdag gaan de mossengroep uit Deventer en de mossengroep Twente samen onder leiding 
van Marjolein Vermeij en Rudi Zielman de bossen van de Kring van Dorth bekijken. Landgoed De Dorth 
van Natuurmonumenten biedt een afwisseling aan rabatbossen, drogere delen en waterloopjes. We 
starten om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Kasteellaan in Harfsen (7216 PD Kring van Dorth), 
in het verlengde van de Jufferlaan. Handig zijn modderbestendig schoeisel en een loupe, alsook een 
lunchpakket.   
 
Zaterdag 13 oktober - Mossenexcursie Coepelduinen bij Noordwijk 
Mossenexcursie onder leiding van Niko Buiten in de Coepelduinen bij Noordwijk, een onderdeel van 
het nieuwe Nationale Park Hollandse Duinen. Het natuurgebied bevat een dynamische kalkrijke zee-
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reep en zeedorpenlandschap. In het kader van het 5000-soortenjaar in het NP Hollandse Duinen gaan 
we op zoek naar kenmerkende mossen van stuivende kalkrijke duinen zoals kalksmaltandmos, kalk-
vedermos, duintrapmos en getand knikmos. Verzamelen om 10:00 uur op het Pickeplein in Noordwijk. 
Aanmelding is verplicht.  
 
Zaterdag 20 oktober - Mossenexcursie Hulkesteinse Bos, Flevoland 
Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan naar het Hulkesteinse Bos. In dit natte bos zijn de 
laatste jaren bijzondere epifytische vondsten gedaan. Laarzen worden aanbevolen. Verzamelen om 
10.00 uur op de parkeerplaats aan de Wielseweg, iets voorbij de manege Stal Hulkestein, Wielseweg 
1, bij een informatiebord van Staatsbosbeheer. Ook aan de overzijde van de weg kan geparkeerd 
worden.  
 
Zaterdag 20 oktober - Korstmosinventarisatie Bodegraven 
We bezoeken onder leiding van Hans Toetenel het "witte hok" 110-455 Bodegraven, met kerken, 
kerkhoven, maar ook bomenlanen etc. Omdat we het hele uurhok door gaan spitten is eigen vervoer 
gewenst, eventueel te combineren aan 't begin van de excursie. Start: 10:00 uur op het Stationsplein 
te Bodegraven.  
 
Zaterdag 27 oktober - Mossenexcursie Mariënberg 
Mossenexcursie naar de Vecht bij Mariënberg onder leiding van Rudi Zielman. Uit dit uurhok zijn 
slechts 49 soorten bekend, terwijl er veel afwisseling is. Staatsbosbeheer heeft veel bijgedragen aan 
het weer natuurlijker maken van de Vecht. Op de dag zelf wordt bepaald waar het beste gekeken kan 
worden. Vertrek om 10.15 uur vanaf Station Mariënberg (als de trein uit Zwolle is gearriveerd). 
 
Zaterdag 27 oktober - Mossenexcursie De Zegge, Geel (België) 
Mossenexcursie in samenwerking met de AMW (Antwerpse Mossenwerkgroep), onder leiding van 
Dirk de Beer, naar het natuurgebied De Zegge bij Geel (België). De Zegge is een restant van de eertijds 
uitgestrekte moerassen in de vallei van de Kleine Nete nabij Olen in de Antwerpse Kempen. Het reser-
vaat heeft een oppervlakte van bijna 100 ha en bestaat uit natte hooilanden, laagveen, open water 
en heide. Het werd in 1952 eigendom van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen 
(de Zoo) en is daarmee het oudste reservaat van het land. Het beheer is nog steeds toegespitst op de 
avifauna, maar de plantengroei, ook van mossen, is zeer de moeite waard. Laarzen zijn aanbevolen. 
Ter plaatse is schuilmogelijkheid en sanitair aanwezig, voor eten en drank moet je zelf zorgen. Start: 
10.00 uur bij de kerk van Sint-Jozef-Olen, nabij de kruising van de Lichtaartseweg en de Bankloop-
straat. Daar vertrekken we in colonne naar het reservaat waar plaats is voor een tiental auto's. Gezien 
de kwetsbaarheid van dit gebied, is het aantal deelnemers beperkt tot 12. Aanmelding is verplicht.  
 
Zaterdag 3 november - Mossenexcursie Neede 
Mossenexcursie naar het Needse Achterveld onder leiding van Rudi Zielman. Dit terrein van Staats-
bosbeheer heeft een afwisseling van oude heide, elzenbroekbos en vrij recente natuurontwikkeling 
op voormalige landbouwgrond. Voor een excursiedag is hier veel te beleven. Start om 10.00 uur op 
de parkeerplaats aan de Visschemorsdijk in Neede. 
 
Zaterdag 10 november - Microscopiedag kroesmossen 
Microscopiedag onder leiding van Henk Siebel. Nadat vorig jaar de moerasmossen onder de loep zijn 
genomen, gaan we ditmaal dieper in op de verschillende kenmerken van de kroesmossen. Na een 
korte inleidende presentatie gaan we zelf aan de slag met (zelf meegebrachte) microscopen. Voor 
determinatiesleutels en herbariummateriaal ter vergelijking wordt gezorgd. Deelnemers dienen zo 
veel mogelijk zelf (herbarium)materiaal mee te nemen. Deze dag begint om 10:00 uur en duurt tot 
15:00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd; wel zelf een lunchpakket meenemen. Locatie: Het 
Groene Huis, Amersfoort-Schothorst.  
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Zaterdag 17 november - Mossenexcursie Bemmel 
Mossenexcursie onder leiding van Jan Pellicaan. Er wordt een zachthoutooibos bij Bemmel bekeken, 
waar in het recente verleden bijzondere soorten zijn gevonden. Daarna bekijken we de Waalkribben. 
Het te bezoeken gebied is niet overal even gemakkelijk begaanbaar! Verzamelen om 10.00 uur op de 
parkeerplaats iets voorbij de schoorsteen van de oude steenfabriek aan de Buitenpolder, Haalderen. 
Aanmelding verplicht.  
 
Zaterdag 17 november - Korstmossenexcursie Krommenie 
Tijdens deze excursie gaan we korstmossen inventariseren in het gebied tussen Zaandam, Beverwijk 
en Krommenie onder leiding van Henk Timmerman en Laurens Sparrius. We bezoeken met de auto 
een aantal voor korstmossen mogelijk interessante locaties. Start: 10:00 uur op de parkeerplaats van 
station Krommenie-Assendelft.  
 
Zaterdag 15 december - Korstmossenexcursie Groenlo 
Tijdens deze excursie zoeken we naar korstmossen in de omgeving van Groenlo in de Achterhoek, 
onder leiding van Henk-Jan van der Kolk. In Groenlo zijn recent geen korstmossen gemeld. We be-
kijken onder andere laanbomen en muren in het centrum en de begraafplaats. Als er tijd over is, 
bezoeken we enkele andere locaties in de omgeving. Start: 10.00 uur op de parkeerplaats tegenover 
de Deken Hooijmansingel 27 in Groenlo. 
 
 

Vragen aan... Eddy Weeda 
 

Je bent auteur van vele boeken en artikelen over de wilde flora en vegetatiekunde. Wanneer is jouw 
interesse voor de bryologie gewekt? 
In 1975 overwon ik de schroom om vegetatieopnamen te maken. Ik was toen 23, even oud als Peter 
Tsjaikovski toen hij zich aan de muziek overgaf. Net als de muziek kent ook de botanie hobbelige 
paden. Een van de hobbels vormen de mossen, zonder welke een vegetatieopname niet voor vol mag 
worden aangezien. In mijn middelbare schooljaren in Twente had ik in het Natuurhistorisch Museum 
in Enschede massa´s tijdschriften verstouwd en ook de KNNV-reeks ‘Twente-natuurhistorisch’, waarin 
Agsteribbe en Groenhuijzen schreven over de Twentse mosflora. Daarin viel onder meer de naam 
Breidleria arcuata, een mos dat nu leemklauwtjesmos heet en dat ooit op vier plekken in Twente 
gevonden maar zeer zeldzaam geworden was. Datzelfde mos, dat inmiddels naar de naam Hypnum 
pratense (tegenwoordig Calliergonella lindbergii) luisterde, bleek voor te komen in een leemgroeve 
bij Losser waar ik mijn eerste reeks opnamen had gemaakt! Destijds woonde ik in Amsterdam, waar 
ik lid werd van de BLWG en de mossenavonden onder leiding van genoemde Sam Groenhuijzen be-
zocht. Door een combinatie van verziendheid en chronische hoofdpijn heb ik echter nooit met een 
microscoop overweg gekund en ben daardoor altijd van anderen afhankelijk gebleven. Leo Jalink heeft 
dat in Coolia treffend onder woorden gebracht: Eddy verzamelt en zijn slaven werken uit, dit als 
waarschuwing voor wie met me op excursie gaat. Het kwam goed uit dat de voorjaarsexcursie in 1976 
naar Twente ging, waar het bijzondere klauwtjesmos werd gevalideerd. Ik heb de mossen per biotoop 
geleerd, onder vermijding van ruderale plekken, wat de opties aanmerkelijk inperkte. Ben Kruijsen 
leerde me de zoekbeelden van mossen in de duinen, speciaal de rijke bryoflora van noordhellingen en 
de epifyten op vlieren. Van het Hoogheemraadschap van Rijnland kreeg ik een vergunning om de 
onvergetelijke vlierbosjes in de zeereep af te struinen. Later vertelde Jan Barkman doodleuk dat hij 
die voor zijn proefschrift clandestien had bezocht… Toen ik een monstertje Cryphaea ter controle aan 
Dries Touw voorlegde, kreeg ik een berisping: waarom zovéél verzameld? Eén stengeltje was meer 
dan genoeg geweest! Maar al snel hanteerde ik de regel dat als ik geen Cryphaea had gevonden, het 
vlierbos nog niet goed genoeg doorzocht was. 



 
60   Buxbaumiella 113 (2018) 

In artikelen beschrijf je vaak uitgebreid het leven en werk van historische figuren uit de botanie. 
Met welke beroemde botanicus van weleer voel jij je het meest verwant? 
Als ik die microscoop even buiten beschouwing laat, noem ik zonder aarzeling Jean Lambert Franqui-
net (1788 – 1871/72) over wie ik samen met Rienk-Jan Bijlsma en Henk Siebel in Buxbaumiella heb 
geschreven. Mijn fidele collega Rienk-Jan had me op de Sint-Jansberg aangestoken met het virus van 
Ditrichum pallidum, het mos dat de 20ste eeuw oversloeg om zich kort na 2000 doodleuk weer op oude 
plekken uit de 19de eeuw te vertonen. De oudste vondst was door Franquinet in het Savelsbos gedaan. 
Rienk-Jan en ik hadden voor een boekje over het nieuwe Biesbosch-bos een publicatieprijs gekregen 
van Henk Siepel, en die hebben we besteed aan het terugvinden van Ditrichum pallidum in het Savels-
bos. Bij de twintigste wortelkluit was het eindelijk raak, de voorgaande waren door robuuste, triviale 
soorten overwoekerd. Rienk-Jan ontdekte ‘m, identificeerde ook Pleuridium acuminatum en Pohlia 
lutescens, en ik bakte er een opname van, die uitmondde in de beschrijving van het Pleuridio acumi-
nati-Ditrichetum pallidi in Klaas van Dorts zesde deel van De Vegetatie van Nederland. Om op Fran-
quinet terug te komen: hij probeerde dwarsverbanden te leggen, zowel tussen groepen organismen 
als tussen mensen van dichtbij en verder weg, en dat spreekt me aan. 
 
Wat is je favoriete soort en waarom? 
Rozetmos, Rhodobryum roseum: elders in dit nummer is te lezen dat ik met die soort heel wat heb 
afgeworsteld. Het zoekbeeld van dit prachtmos heb ik stellig van Ben Kruijsen geleerd, in elk geval 
hebben we samen opnamen met rozetmos gemaakt in de kopjesduinen bij Castricum, een van de 
twee duingebieden waar de ook zo mooie Frullania tamarisci tapijtjes op de bodem maakt. Eerder 
zou ik mogelijk Entodon concinnus hebben genoemd, maar die komt bij de volgende vraag ter sprake. 
 
Aan wie geef je het woord in het volgende interview? En waarom? 
De volgende keer mag van mij Rick Verrijt zijn zegje doen. Dat komt voort uit mijn overtuiging dat de 
kern van het leven is om het stokje door te geven aan een volgende generatie. Rick is boswachter van 
Staatsbosbeheer in Noord-Brabant en lid van de Eindhovense mossenwerkgroep. Ik ben blij dat er 
jonge, aanstormende boswachters zijn die ondanks alle administratieve en beleidsmatige druk hun 
interesse niet verzaken en naar nieuwe kennis op jacht blijven. Eind vorig jaar liet ik Rick Entodon 
concinnus zien in de Oeffelter Meent. Binnen enkele minuten had hij in de buurt een rijkere plek ont-
dekt! 

Eddy tijdens 
een PKN-ex-
cursie op het 
Junner Koe-
land in 2015. 
Foto: Geert 
de Vries. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


