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KORSTMOS? DIE NAAM  klopt niet. Korstmos 
is geen mos. Mos is een plantje en heeft 
meestal stengels en groene blaadjes. Korst
mos niet. Het heeft ook geen wortels. En 
die korst? Korstmos is vaak plat en korstig. 
Maar er zijn nog veel meer vormen. Zoals 
korstmossen die op een struikje lijken of  
op een bosje bladeren. 

Korstmos heb je gauw gevonden. Op een 
stoeptegel groeien verschillende soorten. 
Het is leuk om er eens op te letten en ze  
van dichtbij te bekijken.  
In de winter zijn  
hun kleuren  
het mooist.

HOI!
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KORSTMOS GROEIT OP  stenen, rottend hout, 
stammen en takken. Ook op de grond. Zo 
kun je op de heide het girafje en het varkens
pootje tegenkomen. [Korstmossen hebben 
vaak grappige namen!] Korstmos vind je op 
plekken waar planten niet kunnen groeien. 
Het is er te droog, te nat, te heet of te koud. 
Ook is het voor korstmossen niet erg als de 
grond voedselarm is. Sommige zitten zelfs  
op ijzer of plastic! 

In Nederland groeien honderden soorten 
korstmos. Vaak zijn ze grijs, maar er zijn ook 
andere kleuren. Prachtig geel, bruin, oranje… 
De meeste korstmossen groeien langzaam. 
Een paar millimeter per jaar. 3



GA EENS OP ZOEK  naar korstmos dat op  
stenen groeit: een oude stoeptegel, stoep
rand, dakpan of muur. Als je een loep hebt, 
neem die dan mee. 

Waar groeide het korstmos op?

Kleur[en]?  

Glad of ruw?  

Korrelig, bobbelig, gebarsten?

Wat viel je verder op?

Grote kans dat je 
muurschotelkorst hebt 
gevonden. Grijsgroene 
of geelbruine platte  
korsten, die vaak op 
stenen zitten.    4



EEN BOOM DIE VRIJ staat, vangt licht, regen 
en wind. Op zo’n boom kan veel korstmos 
groeien. Bomen in een donker bos hebben 
weinig of geen korstmos. 

Zoek een boom met korstmos op stam of 
takken.

Ziet het korstmos er anders uit dan het 
korstmos op steen? Hoe anders?

Teken hier een van de korstmossen die je 
vond. Verzin zelf een grappige naam. 
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IN KERSTSTUKJES ZIT vaak rendiermos. 
Rendiermos is korstmos dat op een grijs en 
vertakt struikje lijkt. Kijk maar eens in een 
bloemenwinkel. Daar verkopen ze het. In 
het hoge, koude noorden groeit rendiermos 
volop. Rendieren eten het ‘s winters onder 
de sneeuw vandaan. 

In ons land zijn het slakken, insecten, 
rupsen en grotere dieren zoals herten, die 
korstmos eten. Ook zijn korstmossen een 
schuilplaats voor allerlei kleine beestjes. 
Vogels gebruiken korstmos voor hun nest. 
Laten ze onderweg een stukje korstmos 
vallen, dan kan op die plek korstmos gaan 
groeien. 
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POST

Pepijn Appels las ons natuurboekje over  
galloways en schreef: Wij denken een galloway 
gezien te hebben bij ‘De Hoort’ in Budel-Dorplein. 
Goed gezien, Pepijn!

Eppie [73] kwam  
met kleindochter  
Dieta galloways  
tegen langs de  
Worm. 7
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Extra natuurboekjes zijn  
voor scholen en natuur groepen 
gratis te bestellen bij  
Het Limburgs Landschap.

DOE JE MEE?  Schrijf ons waar je korstmos 
vond. Maak er een foto of tekening van, of 
schrijf eens een korstmosgedicht! Stuur je 
inzending vóór 12 februari 2021 naar Het 
Limburgs Landschap en kijk in het volgende 
natuurboekje of jouw inzending erin staat. 
Vrolijk kerstfeest en… tot volgend jaar!

KORSTMOS-WEETJE  Zie je bomen vol met  
geel korstmos? Dan is de lucht waarschijn
lijk vervuild met ammoniak [bv. door  
veeteelt in de buurt]. Daardoor gaat dat  
gele korstmos overheersen en verdwijnen 
andere soorten.8


