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Schimmel en alg Korstmossen zijn opgebouwd uit schimmels en algen. Er bestaan we-
reldwijd zo’n 16.000 verschillende soorten korstmossen die van elkaar verschillen qua 
grootte, kleur en vorm. Korstmossen zijn meestal grijs, groenachtig grijs, geel-grijs, geel, 
oranje of bruin. Ze hebben alleen licht en vocht nodig. Veel soorten zijn klein, vaak maar 
een paar millimeter, en groeien heel langzaam. Soms niet meer dan 0,1 millimeter per 
jaar. Ze groeien vooral op plekken waar ze niet door bomen in blad, planten en grassen 
kunnen worden verdrongen. Je ziet ze daarom vooral op bomen en steen zoals dakpan-
nen en muren. 

Schone lucht Veel korstmossen reageren erg gevoelig op luchtverontreiniging. Ben je op 
een plek met veel korstmos, dan betekent dit dat de lucht er zuiver is. De laatste jaren zijn 
veel korstmossen in Nederland en België zich weer aan het herstellen. Dit komt doordat 
er minder kolen worden verstookt. De gele korstmossen, zoals het groot dooiermos, zijn 
in Nederland steeds dominanter geworden. Ze zitten vaak in grote plakkaten op boom-
stammen en op pannendaken. Deze soorten gedijen namelijk bij ammoniak, dat veel 
wordt uitgestoten bij veeteelt. Voor veel insecten is korstmos een verblijf- of schuilplaats. 
Vogels op hun beurt weten dat en zo zie je boomkruipers vaak op en neer gaan langs 
een stam met korstmos op zoek naar insecten, bijvoorbeeld springstaartjes. In koudere 
streken worden korstmossen door rendieren gegeten.

Groeivormen De korstvormige komen veel voor op steen en bomen. Korstvormige soor-
ten met een bladrand zijn er niet veel maar als je een geelgroene vlek op straat ziet dan 
is het bijna zeker een muurschotelkorst en dat is zo’n soort. Bladvormige soorten komen 
ook vaak voor en die zie je met name op bomen. Struikvormige soorten zijn erg mooi 
maar er zijn er niet veel van, toch kan een hele boomstam er soms vol mee zitten. Dan 
zijn er ook nog de staafjesvormigen en die groeien vooral op schrale, droge grond zoals 
heidevelden.

Korstmossen Lichenen



Groeivormen
1. Korstvormig: Kleine geelkorst
2.  Korstvormig met een bladrand: Muurschotelkorst 

op stoeptegel
3. Bladvormig: Groot dooiermos
4. Struikvormig: Eikenmos
5. Staafjesvormig: Kopjesbekermos
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Licht en vocht Korstmossen zijn op zich meestal snel te vinden door hun kleur. Als je een vlek ziet 
dan is het al gauw raak. Soms zijn het hele plakkaten, vooral op bomen. Maar soms zijn ze heel klein 
met weinig kleur en moet je vaak goed zoeken. Je hebt daarbij een loep nodig om ze te vinden. Op 
elke boom en steen is vaak wel wat te vinden maar het zijn de laanbomen die de meeste soorten 
aantrekken. Laanbomen staan vrij en vangen dus veel licht. Ook wordt de schors makkelijk nat bij 
regen en wind en dan kleurt hij op. Goede omstandigheden dus voor korstmossen, die genoeg heb-
ben aan licht en vocht. In het vocht (regen en dauw) zit het voedsel en het soort voedsel bepaalt of 
een korstmos ergens kan ontstaan en groeien. In een dicht bos is het donker en droog en vind je ze 



Dove heidelucifer

Olijfschildmos
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daarom niet. Omdat de wind in Nederland vaak uit het zuidwesten komt groeien de 
korstmossen ook vaak aan die kant van de bomen. 

Frietzakbeker De soorten op stenen zijn meestal korstvormig en klein en daarom niet 
makkelijk waar te nemen. Ook hier helpt de kleur (een vlek) vaak om ze te vinden. Een 
uitzondering hierop vormt de straat en dan met name een stoep met tegels. Vaak zitten 
deze vol met ronde geelgroene of grijze vlekken met de mooie namen muurschotelkorst 
en rond dambordje. Veel soorten hebben trouwens prachtige namen, zoals kauwgom-
mors, frietzakbekermos, stoeprandvingermos, vliegenstrontjesmos, dove heidelucifer, 
kop- en schotelkorst en heksenvingermos.

Amersfoort Toplocaties in en om Amersfoort vind je bij:
- de Stichtse Rotonde; staafvormige soorten op de bodem
- Schothorsterlaan; bladvormige soorten op eiken
- Holkerweg (Schothorst) en Valleikanaal; op linden en iepen
- Schammersteeg; struikvormige soorten op eiken
- Fietspad langs Valleikanaal; bladvormige soorten op essen en eiken
- Bruggen over Valleikanaal en ander water; op steen en beton

Je ziet soms een rij bomen waarbij de ene boom onder de korstmossen zit en op de boom 
ernaast niets te zien is. Opmerkelijk is dat korstmossen vooral groeien op eiken, essen, 
linden en iepen en weinig tot niet op naaldbomen, elzen, wilgen, beuken en populieren. 
Het is logisch dat ze ook weinig op berken en platanen te vinden zijn want daar valt de 
bast steeds vanaf.
Veel pannendaken in de stad zijn geel van het groot dooiermos. Straten zitten vol met 
de muurschotelkorst en rond dambordje. Maar op steen en beton zitten vaak soorten 
die ogen als een klein wazig geel of oranje vlekje, alleen met een loep zijn ze dan goed 
te bekijken. Een bijzonder aandachtspunt zijn oude stenen monumenten. Korstmossen 
groeien op steen heel langzaam en monumenten zijn meestal oud. Een ideale plek om 
naar leuke soorten te zoeken.


