
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
Mossen en korstmossen 
  

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De Nederlandse zandduinen zijn kalkrijk en 
herbergen vele soorten mossen en korstmossen. 
Mossen en korstmossen zijn goede bio-indicatoren. 
Bovendien houden ze de duinen op hun plek 
wanneer het waait. 
 
Vakgebied 
Biologie: Planten en overige organismen  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Antwoorden 
 
1 Een mos is een heel klein plantje.  
Een korstmos is een schimmel en een alg ineen. 
 
2 Omdat planten wortels hebben en die kunnen 
zich niet verankeren in het beton. De mossen en 
korstmossen krijgen hun voeding via de lucht in 
plaats van via wortels.  
 
3 Bio-indicatoren/ gevoelig / leefomgeving / lucht/ 
voedsel.  
4 A. Rode kalksteenkorst en Rosetmos  
 
5 De meeste Europese kusten zijn rotskusten, 
Nederland heeft zandkusten. 
6 Omdat ze het zand op hun plek houdt en daarmee 
kustoverstromingen voorkomt.  
7 Het is er kalkrijk, droog en de lucht is er schoon.  
 
  

Kijkvragen 
 
1 Vul in: Korstmossen / mossen. 
 
……...………… zijn hele kleine plantjes.  
…………..……. zijn een schimmel en een alg ineen. 
 
2 Waarom kunnen mossen en korstmossen wel op 
beton groeien en andere planten niet? 
 
3 Vul in: leefomgeving/ lucht/ gevoelig/ voedsel/ bio-
indicatoren. 
Mossen en korstmossen zijn goede ……………..……. . 
Dit zijn plantjes en organismen die heel …………... zijn 
voor de juiste ………………….. . Ze leven bijvoorbeeld 
alleen als de …………. ergens schoon is of als er 
voldoende ……………. is.  
 
4 In de aflevering worden twee zeldzame 
(korst)mossen gevonden. Welke twee? 
A. Rode kalksteenkorst en rosetmos 
B. Dikkopmos en rosetmos 
C. Rode kalksteenkorst en citroenkorst 
 

 
 
5 Wat onderscheidt de Nederlandse kust van de 
meeste andere Europese kusten?  
6 Waarom is de begroeiing op de zandduinen zo 
belangrijk? 
7 Waarom komen er in dit duingebied zoveel mossen 
en korstmossen voor? Noem drie redenen. 
 
Verdiepingsvraag 
Ga buiten op zoek naar drie verschillende soorten 
(korst-)mossen en zoek op welke het zijn.  
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Vroege Vogels in de klas 
Mossen en korstmossen 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De Nederlandse zandduinen zijn kalkrijk en 
herbergen vele soorten mossen en korstmossen. 
Mossen en korstmossen zijn goede bio-indicatoren. 
Bovendien houden ze de duinen op hun plek 
wanneer het waait. 
 
Vakgebied 
Biologie: Planten en overige organismen 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘mossen en korstmossen’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken biologie en scheikunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Dieren, planten en voedsel 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Management van de leefomgeving 
Life Sciences 
 
WO: 
Biologie 
Plantenwetenschappen 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Vul in: Korstmossen / mossen. 
 
……...………… zijn hele kleine plantjes.  
…………..……. zijn een schimmel en een alg ineen. 
 
2 Waarom kunnen mossen en korstmossen wel op 
beton groeien en andere planten niet? 
 
3 Vul in: leefomgeving/ lucht/ gevoelig/ voedsel/ bio-
indicatoren. 
Mossen en korstmossen zijn goede ……………..……. . 
Dit zijn plantjes en organismen die heel …………... zijn 
voor de juiste ………………….. . Ze leven bijvoorbeeld 
alleen als de …………. ergens schoon is of als er 
voldoende ……………. is.  
 
4 In de aflevering worden twee zeldzame 
(korst)mossen gevonden. Welke twee? 
A. Rode kalksteenkorst en rosetmos 
B. Dikkopmos en rosetmos 
C. Rode kalksteenkorst en citroenkorst 
 

 
 
5 Wat onderscheidt de Nederlandse kust van de 
meeste andere Europese kusten?  
6 Waarom is de begroeiing op de zandduinen zo 
belangrijk? 
7 Waarom komen er in dit duingebied zoveel mossen 
en korstmossen voor? Noem drie redenen. 
 
Verdiepingsvraag 
Ga buiten op zoek naar drie verschillende soorten 
(korst-)mossen en zoek op welke het zijn.  
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