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De werkgroep mossen bestaat uit ca. 15 personen waarvan ca. 6 personen actief zijn. Van oktober 

tot en met maart wordt er 1 keer per maand mossen geïnventariseerd op zaterdag middag. Als 

gevolg van de corona maatregelen begin 2021 zijn toen alle gezamenlijke activiteiten geschrapt. Door 

enkele leden zijn nog wel in KM-hok 112-400 Breda Centrum en Valkenbergpark mossen en 

korstmossen geïnventariseerd. In totaal zijn er een kleine 150 soorten met als bijzondere soorten: 

Watervedermos (Octodiceras fontanum), Groot klokhoedje (Encalypta streptocarpa) en Plat 

dambordje (Circinaria calcarea). 

In het najaar heeft de werkgroep op vraag van de gemeente Breda 3 bezoeken gebracht aan KM-hok 

111-393 Galdersche Heide (grotendeels eigendom van de gemeente Breda). Hier zijn ongeveer 150 

mossen en korstmossen gevonden met als bijzonder soorten: Lichtrandmos (Jungermannia, 

gracillima), Glanzend maanmos (Cephalozia connivens) en Isidieus vingermos (Physcia clementei).  

Vanuit de paddenstoelenwerkgroep kwam de vraag of er in de wintermaanden wat meer gedaan kan 

worden op woensdagmiddag. Het resultaat hiervan is dat we met een aantal personen (ca. 8 – 10) 

zijn we in Breda begonnen met het inventariseren van korstmossen en mossen in het stedelijk 

gebied. Hierbij is KM-hok 114-400 Brabantpark mu in zijn geheel onderzocht waar we bijna 100 

verschillende soorten hebben gevonden met als bijzondere soorten: Waaiertakmos (Ramalina lacera) 

en Muurzwelmos (Scytinium turgidum). 

Voor dit jaar willen we KM-hok 115-400 Heusdenhout nog doen. In dit KM-hok ligt ook begraafplaats 

De Driesprong waar we Plat dambordje (Circinaria calcarea) op een grafzerk hebben gevonden en 

Isidieus vingermos (Physcia clementei) op een abeel. 

Door individuele leden zijn nog de volgende KM-hokken geïnventariseerd op mossen en 

korstmossen: 122-400 Rijen Centrum (ruim 100 soorten) waaronder Boomcitroenkorst (Polycauliona 

phlogina), 124-388 Alphen (ruim 100 soorten) 121-392 Chaamsche bossen (ruim 100 soorten) 

waaronder Witkopvingermos (Physcia tribacioides), 132-406 Loonse en Drunense Duinen (ruim 90 

soorten) waaronder Zanddubbeltjesmos (Odontoschisma denudatum) en Krulbladmos (Nowellia 

curvifolia), 117-400 Boswachterij Dorst Galgenveld (ruim 90 soorten), 116-393 Landgoed Valkenberg 

(ruim 100 soorten) waaronder Kegelmos (Conocephalum conicum), 118-395 Golfbaan Princenbosch 

waaronder Gewoon boomzonnetje (Athallia pyracea) en 123-380 Baarle=Nassau, Tommelsche heide 

(ruim 100 soorten). 

Alle vondsten zijn verwerkt op waarneming.nl en op de verspreidingsatlas. 

Voor het komende voorjaar gaan we met de zaterdagmiddag groep naar twee begraafplaatsen/ 

kerken in het Ginneken en willen we op vraag van de Gemeente Breda een KM-hok inventariseren in 

de Lage Vuchtpolder. 

Met de woensdagmiddag groep zijn we van plan verschillende km-hokken in Breda te gaan bekijken. 
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