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Terrein: we legden hoofdzakelijk een weg af langs een weide met een mooie houten 
afspanning. (Foto 1). Langs de andere zijde waren wel nog wat andere bomen en nog wel een 
bijzondere houten ingangspoort van een tegenovergelegen weide. 
Deelnemers: Karin Wauman, Jackie Poeck, Ronny Dingemans, sporadisch nog anderen en 
Karl Hellemans. 
Opmerkingen: deze bijzonders afsluiting bekeken we vroeger nog al eens, al weet ik niet goed 
meer of er een lijst van werd opgemaakt. Ik vond niet direct iets terug. Deze afsluiting is toch 
wel heel bijzonder. We vonden verassende dingen! De deelneemster, die liefst niet vernoemd  
wordt, vond als eerste toch wel Pseudevernia furfuracea (Purper geweimos) (Foto 2 en 3) op 
de houten poort van de weide tegenover de afrastering! Het was een wat gedrongen vorm en 
er werd druk bij overlegd (Foto 4). Daarna kwam nogal veelvuldig en daarom ook wel 
onverwacht op deze plaats Jamesiella anastomosans (Aspergekorst) voor! In de buurt stond 
ook nog wel een Rood wasbekertje (Orbilia alnea) waarschijnlijk, want we konden zeker 
geen licheensporen vinden. Dan werd nog Parmelia saxatilis  (Blauwgrijs steenschildmos) 
(Foto5) gevonden en een zeer mooi exemplaar van Parmelina tiliacea (Lindeschildmos) (Foto 
6 en 7)! Het bezoek verliep verder als dat van de "Tien kleine negertjes" één voor één 
verlieten medewerkers het terrein omdat het thuisfront hen riep. Als laatste hield Jackie stand 
en vond op betonnen paaltjes nog wat mooie steenbewoners en als klap op de vuurpijl: een 
vurige Cladonia floerkeana (Rode heidelucifer) op opnieuw, de houten afspanning! Deze site 
is toch wel heel bijzonder, zodat het voor ons een monument geworden is! De tand des tijds 
doet echter ook zijn intrede, zeker als we merken dat en twee "veenkorsten" (zie lijstje) 
werden waargenomen, die o.a. van rottend hout houden! Hopen maar op een lange 
duurzaamheid. Wij namen nog wat materiaal mee ook van een mogelijke parasiet op 
Parmelia sulcata   (Gewoon schildmos) maar we konden geen bruikbaar materiaal vinden 
voor verder determinatie. We waren echter opnieuw erg "ver-wonder-d"! 
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  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Substraat Herb Zz -  RL 
1 Amandinea punctata Vliegenstrontjesmos dood hout  a   TNB 
2 Anisomeridium polypori Schoorsteentje wilg  a TNB 
3 Candelaria concolor Vals dooiermos dood hout  a  TNB 
4 Candelariella reflexa Poedergeelkorst dood hout  a  TNB 
5 Cladonia coniocraea Smal bekermos dood hout  a   TNB 
6 Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos dood hout  a   TNB 
7 Cladonia floerkeana Rode heidelucifer dood hout  z   TNB 
8 Evernia prunastri Eikenmos dood hout  a   TNB 
9 Flavoplaca flavocitrina Valse citroenkorst beton  a  TNB 
10 Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos dood hout  a   GE 
11 Jamesiella anastomosans Aspergekorst dood hout  a   TNB 
12 Hypotrachyna afrorevoluta Schilferig schildmos dood hout  a     OG 
13 Lecanora albescens Kalkschotelkorst beton  a   TNB 
14 Lecanora campestris Kastanjebruine schotelkorst beton  a   TNB 
15 Lecanora carpinea Melige schotelkorst linde  a   TNB 
16 Lecanora chlarotera Witte schotelkorst linde  a   TNB 
17 Lecidella elaeochroma Gewoon purperschaaltje linde  a   TNB 
18 Lecidella stigmatea Steenpurperschaaltje beton  a   TNB 
19 Melanelixia glabratula Glanzend schildmos dood hout  a   TNB 
20 Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos dood hout  a   TNB 
21 Parmelia sulcata Gewoon schildmos dood hout  a   TNB 



22 Parmelina tiliacea Lindeschildmos dood hout  z     KW 
23 Parmotrema perlatum Groot schildmos dood hout  a   TNB 
24 Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos dood hout  a   TNB 
25 Physcia adscendens Kapjesvingermos dood hout  a   TNB 
26 Physcia caesia Stoeprandvingermos dood hout  a   TNB 
27 Placynthiella icmalea Bruine veenkorst dood hout  a   TNB 
28 Pseudevernia furfuracea Purper geweimos dood hout  z   KW 
29 Punctelia jeckeri Rijpschildmos dood hout  a   TNB 
30 Punctelia subrudecta Gestippeld schildmos dood hout  a   TNB 
31 Trapeliopsis flexuosa Blauwe veenkorst dood hout  z   TNB 
32 Xanthoria calcicola Oranje dooiermos beton  a   TNB 
33 Xanthoria parietina Groot dooiermos dood hout  a   TNB 

 
 
Zeldzaamheidsklassen Nederlandse normen nieuwe normen van 2011 
zzz =uiterst zeldzaam zz = zeer zeldzaam z = zeldzaam 
aaa = heel algemeen aa = zeer algemeen a = algemeen 
0 = uitgestorven   
p = parasiet ( geen zz)   
Rode Lijst-categorieën OG=onvoldoende gegevens  
VN=Verdwenen in Nederland EB = ernstig bedreigd BE = bedreigd 
KW = kwetsbaar GE = gevoelig TNB= thans niet bedreigd 

 

       
 
     Foto 1: een gedeelte van de houten afspanning! (mogelijk in eik). 
 
 
 



 
 
Foto 2: Pseudevernia purpurea (Purper geweimos) op de houten poort! 
 

 
 
Foto 3: Detail van Pseudevernia purpurea, een foto van Ronald Dingemans! 



 
 
Foto4: dat er bij deze ontdekking (Pseudevernia furfuracea) wat overleg plaats vond spreekt 
voor zich! 
 

 
 
Foto 5: Parmelia saxatilis (Blauwgrijs steenschildmos). 



 
 
Foto 6: en prachtexemplaar van Parmelina tiliacea (Lindeschildmos) 
 

 
 
Foto 7: een detail van Parmelia tiliacea (Lindeschildmos) 


