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‘Mag ik vragen waar 
u naar kijkt?’ 

   
Op korstmossen raak je nooit uitgekeken
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“Als je korstmossen door een loep 
bekijkt, zie je pas goed hoe mooi ze 
zijn en gaat er een wereld voor je 

open... 

Steenstrontjesmos 
Anita Riemersma



Op al mijn ingevoerde waarnemingen 
krijg ik meestal snel de juiste soortnaam 
door, maar ook de kenmerken van de 
soort en specifieke aandachtspunten. Dat 
stimuleert me en voor ik het weet ben ik 
overal naar korstmossen aan het kijken. 
Ik koop een loep en daarmee zie ik pas 
goed hoe mooi ze zijn. Wat hebben ze 
mooie kleuren en vormen! Fascinerend! 

Soms krijg ik ‘geen korstmos’ of ‘verf’ als 
commentaar. Maar dat mag de pret niet 
drukken: ik word steeds enthousiaster. 
Regelmatig ben ik op pad om soorten te 
leren onderscheiden en voor mij nog 
onbekende soorten te vinden. Ik heb er 
een nieuwe hobby bij! Al snel kom ik 
erachter dat niet alle soorten die ik vind 
in de basisgids staan die ik had 
aangeschaft. Dus koop ik de veldgids (zeg 
maar de korstmosbijbel) en ga me steeds 
meer verdiepen in de materie. Zo leer ik 
dat een korstmos een samenlevingsvorm 
(symbiose) is van een schimmel en een 
alg. De schimmel omgeeft de alg en 
bepaalt de vorm van het korstmos. De alg 
zorgt voor fotosynthese: het produceert 
onder invloed van zonlicht koolhydraten, 
die door de schimmel worden gebruikt. 
De schimmel houdt water vast en 
beschermt de alg tegen fel zonlicht en 

vraat. Beide organismen hebben dus 
voordeel van deze samenwerking.

‘Ik vind ze alleen maar vies’

Op een dag rijd ik langs een flat in 
Muziekwijk. Langs het parkeerterrein 
staat een stenen muurtje en vanaf de weg 
kan ik al zien dat er flink wat korstmossen 
op zitten. Wanneer ik ga kijken, zie ik 
onder andere sinaasappelkorst, 
kalkschotelkorst, rond schaduwmos, 
gelobde geelkorst en witrandschotelkorst. 
Turend door mijn loep sta ik over het 
muurtje gebogen als een mevrouw me 
aanspreekt. ‘Mag ik vragen waar u naar 
kijkt?’ ‘Natuurlijk mevrouw, ik kijk naar 
deze korstmossen. Zijn ze niet prachtig?’ 
‘Oh’ zegt ze, ‘ik vind ze alleen maar vies’. 
Als ik haar even door mijn loep laat 
kijken, geeft ze toe dat ze toch wel mooi 
zijn. Grinnikend loop ik een stukje verder 
en vind dan ook nog een aantal mooie 
exemplaren steenstrontjesmos op een 
brugleuning.

 

‘Mag ik vragen waar u naar kijkt?’ 
Op korstmossen raak je nooit uitgekeken

In mijn achtertuin

Wanneer ik op een mooie lentedag in 
mijn achtertuin loop, zie ik dat de stenen 
rond mijn vijver hier en daar met 
korstmossen zijn bedekt. Wat leuk, dat 
heb ik nooit eerder gezien! De ene plek 
ziet er anders uit dan de andere, mogelijk 
zijn het dus verschillende soorten. Met 
mijn telefoon maak ik wat foto’s. Omdat 
ik geen idee heb welke soorten het zijn, 
upload ik ze als ‘korstmos onbekend’ via 
een app naar www.waarneming.nl. Tot 
mijn verrassing krijg ik nog dezelfde dag 
op deze waarnemingen een reactie van 
één van de administrators van de website. 
Zo blijk ik oranje dooiermos, 
muurschotelkorst en stoeprandvingermos 
rond mijn vijver te hebben. Een paar 
dagen later kijk ik nogmaals, maar nu wat 
beter naar de stenen en voer ik weer een 
aantal waarnemingen met foto in. Groot 
dooiermos en donker landkaartmos zijn 
het resultaat. En op mijn schutting blijkt 
kapjesvingermos, heksenvingermos, vals 
dooiermos en vliegenstrontjesmos te 
zitten, wat een grappige namen.  

Mijn eigen tuin blijkt dus al flink wat 
soorten te herbergen. Superleuk!  
Mijn interesse is gewekt.

Wel of geen korstmos?

De weken daarna ga ik regelmatig naar 
buiten en let dan eens wat meer op kleine 
dingen in mijn omgeving. Op heel veel 
plekken zijn korstmossen te vinden.
Bijvoorbeeld op stoepen en bomen (dood 
of levend), op houten bankjes, 
brugleuningen, betonnen paaltjes en 
muurtjes. Ik ga ernaar op zoek en kijk 
overal goed om me heen. Soms is er niks 
te vinden, een andere keer kom ik van 
alles tegen.

Donker landkaartmos 
Anita Riemersma
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Veel variatie in kleur en vorm

Korstmossen zijn er in allerlei kleuren en 
maten. Sommige soorten zijn zo klein dat 
ze bijna niet met het blote oog te zien 
zijn. Een loep is dus echt wel nodig. Ze 
kunnen verschillende groeivormen 
hebben: korst-, blad-, struik- of 
baardvormig. De soorten korstmossen 
worden onderscheiden door verschillen in 
kenmerken. Bij hogere planten zijn de 
meeste kenmerken met het blote oog 
goed zichtbaar, maar bij korstmossen is 
dit veel minder het geval. Sommige 

soorten kunnen alleen worden vastgesteld 
op basis van de sporengrootte. Daarvoor 
is het nodig om voorzichtig een stukje van 
het korstmos af te snijden en dat onder de 
microscoop te bekijken. Naast een loep is 
het dus ook handig om een scherp mes 
(bijvoorbeeld een zakmes) en een paar 
kleine plastic potjes bij je te hebben. Ik 
heb zelf geen microscoop, maar sommige 
andere liefhebbers zijn bereid om 
afgesneden stukjes te onderzoeken om te 
bepalen welke soort het is. 
 
Andere soorten zijn alleen met zekerheid 
te determineren op basis van een 
chemische reactie, er treedt dan 

Sinaasappelkorst 
Anita Riemersma

Achtergrondinformatie

In Nederland komen zo’n 700 soorten korstmossen voor. De helft daarvan is 
slechts op een tiental plaatsen te vinden of gaat sterk achteruit, deze soorten 
staan op de rode lijst. Net als planten zijn veel korstmossen gebonden aan 
een bepaalde biotoop. Bepalend voor het voorkomen van een soort zijn de 
zuurgraad van de ondergrond (substraat), de voedselrijkdom van de 
boomschors of bodem (zand of juist humusrijke grond), de hoeveelheid licht 
en de vochtigheid. Zo komen er op graniet (zure steen) andere soorten voor 
dan op beton (basische steen) en maakt het verschil of een plek open en 
licht is, of juist donker en beschut.Sommige korstmossen hebben bepaalde 
onderdelen wel en andere soorten weer niet. Het is daarom handig om deze 
namen te leren, maar dat valt nog niet mee. Geen wonder met namen als 
thallus (het gehele korstmos), apotheciën (‘schijfjes’, vruchtlichamen), 
sorediën (‘korrels’), rhizinen (‘wortels’) en lirellen (‘sliertjes’). De 
wetenschappelijke naam van korstmossen is lichenen. Korstmossen groeien 
maar heel langzaam, slechts enkele millimeters per jaar. Ze zijn niet alleen 
fascinerend, maar ze dienen onder andere ook als voedsel en schuilplaats 
voor insecten, zoals de springstaartjes; die vervolgens weer worden gegeten 
door vogels, bijvoorbeeld een boomkruiper. En de staartmees gebruikt 
korstmos als nestmateriaal. Bomen worden niet aangetast door korstmossen. 
Er bestaan ook korstmosparasieten, schimmels die parasiteren op 
korstmossen. De meeste soorten groeien op één of enkele gastheren. Ze 
kunnen overal gevonden worden, maar vooral op korstmossen die onder 
niet-optimale omstandigheden groeien, waardoor die vatbaarder zijn voor 
parasieten. Er is nog niet zo veel over bekend. Voor determinatie is meestal 
een microscoop nodig en is het belangrijk om zeker te zijn van de soort 
korstmos, waarop de parasiet voorkomt.
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huis te gaan bekijk ik nog even een paar 
bomen buiten de begraafplaats. Ik maak 
diverse foto’s en voer natuurlijk weer 
mijn waarnemingen in, nog steeds vaak 
als ‘korstmos onbekend’. Want hoewel ik 
inmiddels een aantal veel voorkomende 
soorten ken, blijf ik het lastig vinden om 
korstmossen te determineren. In mijn 
ogen lijken ze best veel op elkaar. Na een 
paar dagen krijg ik antwoord: een van 
de soorten die ik had ingevoerd blijkt het 
gewoon boomzonnetje te zijn. Maar zo 
gewoon is die niet. Het is een zeldzame 
soort en zelfs de eerste waarneming in 
Flevoland. Wat ontzettend leuk!

Bio-indicatoren

Waarschijnlijk de meest voorkomende 
soort in Nederland is het groot 
dooiermos. Deze komt veel voor op 
bomen, maar ook op stenen paaltjes en 
muurtjes. Je kent hem vast wel, al heb je 
hem misschien nooit goed bekeken. 
Bepaalde korstmossen op bomen worden 
gebruikt als bio-indicator, ze zeggen iets 
over hoe het gaat met het milieu 
(luchtvervuiling en/of 
klimaatverandering). Het groot 
dooiermos is daar een voorbeeld van, 
deze soort is ammoniakminnend. 

kleurverandering op. Deze soorten 
moeten worden aangestipt met speciale 
chemicaliën (onder andere bleekmiddel) 
om vast te kunnen stellen welke soort het 
is. In de veldgids staat per soort vermeld 
met welke stof je zo’n test moet uitvoeren 
en wat het resultaat dan is.  
Het is fijn dat een korstmos er het hele 
jaar hetzelfde uitziet. Je kunt er dus ook 
het hele jaar naar kijken. En wat helemaal 
fijn is, korstmossen vliegen niet weg, 
zoals vogels!

Inmiddels is een goede vriendin ook 
aangestoken door mijn enthousiasme en 
gaan we regelmatig samen op stap. We 
leren dat als je in het bos de bomen goed 
wilt kunnen bekijken, het handig is om 
een lange broek aan te hebben, want ik 
heb nooit geweten dat er zoveel 
brandnetels staan. We gaan ook een keer 
naar de Oostvaardersdijk om daar, 
gewapend met loep en camera met 
macrolens, de stenen aan de waterkant te 
bekijken en te fotograferen. 

Al snel blijkt dat daar wel wat te zien valt. 
We vinden verschillende soorten zoals 
rond dambordje en stoffige citroenkorst. 
Voor we het weten klauteren we een paar 
uur over de stenen. Time flies when 

you’re having fun! Alleen jammer dat het 
zó hard waait dat we regelmatig worden 
nat gesproeid door een golf die stuk slaat 
op de stenen. Maar ja, je moet er wat 
voor over hebben hè? Die natte kleding 
droogt wel weer. Het is alleen wel even 
uitkijken voor onze camera’s.

Zeldzame vondst

Een andere keer ben ik alleen op 
stap gegaan naar de begraafplaats in 
Almere Haven. Ik had gehoord dat 
daar wel 70 soorten korstmossen te 
vinden zijn. In het begin voelt het een 
beetje ongemakkelijk om de graven 
te bekijken, maar dat went al snel. 
Uiteraard behandel ik ze met respect! 
Op de grafstenen zie ik onder andere 
kleine geelkorst, gewone cementkorst, 
donkerbruine schotelkorst (die ondanks 
de naam soms zwarte vruchtlichamen 
heeft) en gewone stippelkorst. Maar ook 
op de bomen is genoeg te vinden, zoals 
grofgebogen schildmos, melig takmos 
(een struikvormige soort), gewoon 
schildmos en het op heel veel bomen 
voorkomende gewoon purperschaaltje. 
Voordat ik weer in de auto stap om naar 

Gewoon boomzonnetje 
Anita Riemersma
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weer andere soorten. De eigenaar van het 
restaurant komt naar buiten. ‘Mag ik 
vragen waar u naar kijkt?’ We leggen het 
uit. We lopen ook nog even langs het 
fietspad en vinden daar, na goed zoeken, 
de zomersneeuw. Bij droogte (in de 
zomer dus) krullen de blaadjes om en 
laten hun witte onderkant zien. Grappig, 
dat lijkt inderdaad een beetje op sneeuw. 
Ook vinden we hier het gevorkt 
heidestaartje en gewoon kraakloof, 
soorten die veel op zandgrond en op de 
hei voorkomen. Ook bij de strandjes in 
Almere Haven kan je dit soort 
korstmossen tegenkomen.

Korstmossen fotograferen

We fotograferen ze met onze telefoon of 
camera met macrolens. Maar met enige 
oefening kan je ook heel goed met je 
telefoon door een loep heen fotograferen 
of een clip met macrolens voor je 
smartphone gebruiken. Het worden dan 
weliswaar geen wereldfoto’s, maar ze zijn 
meestal goed bruikbaar voor determinatie 
van de soort. Thuis zoek ik mijn foto’s uit 
en gebruik ze om met behulp van de 
veldgids de soorten te determineren. Het 
is niet makkelijk, maar langzamerhand 
gaat dat steeds beter. Het helpt enorm om 
veel in het veld te zijn en inmiddels weet 
ik op welke kenmerken ik moet letten.

Op een dag loop ik op het Wilgeneiland 
lekker door het bos en natuurlijk scan ik 
de bomen of er iets leuks te zien valt. Dat 
is zeker zo, onder andere heel veel 
gestippeld schriftmos. Een mooie soort, 
ontdekt door een andere 
korstmosliefhebber uit Almere. Terwijl ik 
aan het genieten ben, spreekt een man 
me aan. ‘Mag ik vragen waar u naar 
kijkt?’ Ik kijk er niet meer van op. Sterker 
nog, ik denk dat ik dat nog wel vaker zal 
horen.

Dit geldt ook voor het geelgekleurde 
steenkorstmos, wat veel voorkomt op 
daken met betonnen dakpannen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat dit 
korstmos vooral voorkomt op daken, die 
veel worden bezocht door met name 
spreeuwen. (Het geldt ook wel voor 
andere vogles, maar het onderzoek ging 
vooral over spreeuwen). De ammoniak in 
de vogelpoep laat de soort welig tieren. 
Het feit dat je groot dooiermos en 
steenkorstmos veel ziet, is dus geen goed 
teken, want dat geeft aan dat er veel 
ammoniak aanwezig is. Dat lijkt dus ook 
in Almere het geval te zijn. Andere 
soorten, zoals eikenmos en diverse 
baardmossen, zijn gevoelig voor stikstof. 

Deze soorten zijn juist sterk bedreigd en 
gaan nog steeds achteruit. In Almere zijn 
baardmossen zeldzaam.

Langzamerhand leer ik meer soorten 
herkennen. Dat komt zeker ook doordat 
ik een aantal keer mee ben geweest met 
excursies van de BLWG, de mossen- en 
korstmossenwerkgroep in Nederland. 
Tijdens zo’n excursie kom je vaak veel 
(deels zeldzame) soorten tegen en er is 
altijd wel een aantal deelnemers bereid 
om uit te leggen waarom dit nu die ene 
soort is en niet een andere. Heel gezellig 
en leerzaam! 

Regelmatig blijf ik er op uit gaan om te 
genieten van deze nieuwe wereld die voor 
me open is gegaan. Zo ga ik een keer 
samen met mijn vriendin naar de 
IJmeerdijk bij het Almeerderzand. Op een 
groot betonblok blijken flink wat plekken 
met korstmossen bedekt, we zien veel 
verschillende kleuren en vormen.

We ontdekken een mooie soort met kleine 
donkerblauwe bolletjes, de berijpte 
kroontjeskorst. De bolletjes zijn maar een 
paar millimeter groot, zonder loep bijna 
niet te zien. Op een stenen muurtje bij 
een restaurant onder aan de dijk zien we 

Groot dooiermos 
Anita Riemersma

Berijpte kroontjeskorst (blauw), bruine 
stippelkorst (bruin), kleine geelkorst 
(geel), kleine citroenkorst (oranje) en 
kalkschotelkorst (beige) 
Anita Riemersma
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Meer weten?

• Bryologische + Lichenologische WerkGroep (www.blwg.nl), onderdeel van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)

• A. van den Bremer & L. Spier, Basisgids korstmossen.
KNNV Uitgeverij, 2014.

• K. van Herk, A. Aptroot & L. Sparrius, Veldgids korstmossen.
KNNV Uitgeverij, 2018.

• C. Heyting, H-J van der Kolk, Determinatietabel voor korstmossen op bomen.
Stichting Jeugdbonduitgeverij, 2018.

• Facebook groepen “BLWG” en “Mossen & korstmossen”
• www.waarneming.nl
• Verspreidingsatlas (www.verspreidingsatlas.nl/korstmossen)

Muurschotelkorst 
Anita Riemersma
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