
     

Introductie-cursus mossen 

Theorie-avond: maandagavond 13 februari 2023  
Veldexcursie: zaterdagmiddag 18 februari 
Theorie-avond: 19.30 uur 22.00 uur 
Veldexcursie: 13.00 uur tot 16.00 uur; bij vorst wordt een andere dag uitgezocht 
Plaats: Bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95 in Breda 
 
Altijd al meer willen weten over mossen? 
 
Altijd al willen weten welke mos er stond op de heide, in het gras of onderaan die boom in het bos? 

Maar eigenlijk nooit echt de moeite genomen om uit te zoeken welk mos dat nu is of wel geprobeerd 

maar helaas vastgelopen. Dan is deze introductie mossen wellicht iets voor jou. In de maand februari 

organiseert de KNNV afdeling Breda een thema-avond + excursie over mossen. Rob Vereijken, 

mossendeskundige bij  KNNV Tilburg , zal de theoretische achtergrond aan de orde stellen, 

ondersteund met vele praktische voorbeelden. De leden van de mossenwerkgroep nemen de 

veldexcursie voor hun rekening. 

Tijdens de theorie-avond komen de basiszaken rondom een mosplant aan de orde: uiterlijk, 

groeivorm, de voortplanting en de ecologie van de mossen (waar kun je welke mossen aantreffen). 

Vervolgens worden de belangrijkste mossen besproken met hun typische veldkenmerken en hun 

groeiplaats. De nadruk tijdens de theorie-avond ligt op herkenning van mossen in het veld en de 

plaats waar deze voorkomen.  

Tijdens de veldexcursie gaan we rond Wolfslaar op zoek naar verschillende mossen in de 

verschillende biotopen die hier aanwezig zijn. 

De kosten voor deze introductiecursus bedragen 10 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden 

inclusief korte syllabus. Het is aan te bevelen om de Basisgids mossen aan te schaffen. Via KNNV 

Breda is deze te verkrijgen met 10% korting. Koffie en thee zijn gratis. 

Meer informatie is te verkrijgen bij breda@knnv.nl  

Aantal deelnemers is maximaal 20. Datum aanmelding is bepalend bij overschrijding. Meld u dus 

tijdig aan. Kort na aanmelding ontvangt u een bericht over de deelname. 

Opgave vóór 1 februari  as bij breda@knnv.nl onder vermelding introductie  mossen. Vermeld tevens 

uw naam en of wel of geen lid bent van KNNV Breda. 
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