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De gewone regenworm  
 

Identiteitskaart 
Stam:   ringwormen    Annelida  
Klasse:   gelede wormen   Clitellata 
Onderklasse:   (borstelarme ringwormen)  Oligochaeta 
Familie:  regenwormen   Lumbricidae  
Soort:    gewone regenworm   Lumbricus terrestris 
Maten:   10-30 cm 
Biotoop:   in een neutrale tot lichtzure bodem tot 2m diep 
Voedsel:  organisch materiaal:  plantenmateriaal, micro-

organismen en dierlijke resten. 
Voortplanting:  hermafrodiet, maar geen zelfbevruchting. 

De eitjes komen tot ontwikkeling in een cocon, na 6 
maanden meestal 1 regenworm. 

Bedreigingen:  kleine zoogdieren(bv. mol), vogels (bv. merel) , 
sommige geleedpotigen. 
De mens door grondbewerking en kunstmest. 

 

 

 

 

 

 

 

 
biotuintilburg.nl 
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Overzicht van de regenwormen 
 

"Slechts weinig andere dieren hebben een zo grote betekenis 
voor de geschiedenis van de aarde als deze 

zo eenvoudig georganiseerde wezens." 
(Charles Darwin) 

Wie over de grond loopt, beseft nauwelijks dat er honderden wormen onder 
onze voeten bezig zijn met spitten, graven en wroeten.  

Er zijn in de wereld 670 soorten regenwormen, in België leven 22 soorten, 
volgens sommige bronnen 25 soorten. 
De regenwormen worden onderverdeeld in drie ecologische groepen, in 
functie van hun gedrag en hun uiterlijk. 
 
-De diepgravers zijn dikke, donkere regenwormen (bv. Lumbricus terrestris of 
de gewone regenworm) deze graven verticale gangen (1 cm diameter) tot 2 
m diep en zorgen zo voor de waterdrainage in de bodem, ze trekken hun 
voedsel naar beneden en gooien hun uitwerpselen bovengronds. 
 
-De bodemwoelers zijn kleiner en blekere 
regenwormen (bv. Allolobophora similis  of  
de grijze worm) en leven in horizontale 
gangen maximaal 20 cm onder het 
grondoppervlak, zij verwerken halfvergane 
grond en laten hun afvalstoffen in de 
bodem, hierdoor wordt de bodemlaag 
poreuzer en luchtiger. 
 
-Ten slotte zijn er de strooiselwormen (bv. 
Eisenia fetida of de mestpier ), deze graven geen 
gangen, blijven aan de oppervlakte en 
verwerken organisch materiaal tot humus. Deze 
groep komt veel voor in onbewerkte gronden en 
slechts weinig op akkers. De mestpier wordt veel 

gebruikt als ‘compostmakers’.  Wikipedia 

inaturalist.org 
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De gewone regenworm of dauwpier 

1. Algemene kenmerken 
Deze regenworm heeft ongeveer 150 segmenten, gescheiden door 
tussenschotten (septa). Ter hoogte van segment 32 tot 37 bevindt zich het 
zadel (clitellum). 

 

Julie Puttemans 

De huid 
De opperhuid (epidermis) bevat kliercellen en zintuigcellen. Daarboven ligt 
een verharde wasachtige hoornlaag die het diertje beschermt tegen 
uitdroging. Het voorste deel van de regenworm is donkerder van kleur 
omdat dit het meest in contact komt met het zonlicht (pigmentatie als 
bescherming). Rond de opperhuid zit nog een slijmlaag.  

 

Vilda 

Onder de opperhuid ligt een kringspierlaag (dwarsgestreepte spieren) en 
daaronder een laag van lengtespieren (gladde spieren). Deze twee groepen 
spieren werken samen voor de peristaltische beweging (het gevolg van het 
wisselend samentrekken van deze spierlagen waardoor de worm zich kan 
verplaatsen met de hulp van de borstels). 
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De borstels  
De regenworm heeft bijna over geheel het lichaam 
borstelachtige uitsteeksels, behalve aan het eerste 
en laatste segment. Deze borstels zijn gerangschikt 
in vier rijen, twee aan de buikzijde en twee 
zijdelings. Deze borstels zijn meestal naar achter 
gericht om bij het voorwaarts bewegen het graven 
te vergemakkelijken, bij het achterwaarts bewegen 
worden ze naar voor gericht. Rond het zadel zijn de 
borstels langer en klikken in elkaar tijdens de paring. 

 

De inwendige 
organen 

voor de spijsvertering, 
uitscheiding , 
prikkeltransport en 
bloedsomloop lopen door de 
tussenschotten van het ene 
segment in het volgende. 
Tussen de huidspieren en de 
organen zit een holte gevuld 
met water voor de 
stevigheid (hydrostatisch  
skelet). 

 

 

 

 

 

Biologiepagina.nl 

Julie Puttemans 
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Het spijsverteringsstelsel 
 

 
 
 

 
Ter hoogte van de mond is er een mondflapje, waarmee de regenworm zich 
kan vastzuigen aan blaadjes en takjes om ze zo mee te nemen onder de 
grond. De mond gaat over in de keel, slokdarm met kalkzakjes die helpen bij 
het fijnmalen van het voedsel, de krop, de spiermaag, de darm en tot slot de 
anus. De regenworm spuwt vooraf speeksel op de 

bladeren als deze nog vrij intact zijn om de vertering te vergemakkelijken. 
 
Het uitscheidingsstelsel 
In elk segment zijn er twee nefridiën (eenvoudige nieren) die giftige stoffen 
(urinezuur en ammoniak)  ter hoogte van het volgende segment uit het 
lichaam lozen. 

Het zenuwstelsel is sterk ontwikkeld. 
Dit bestaat uit zenuwknopen en in het derde segment van de kop liggen 
bovenaan twee hersenzenuwknopen die dan via de buik een 
touwladderzenuwstelsel vormen (elk segment heeft twee zenuwknopen). 

Julie Puttemans 



6 
 

Vanuit de hersenzenuwknopen vertrekken zenuwen naar de mond waar veel 
tastzintuigen zijn gelegen nodig om het voedsel te vinden. 

De zenuwknopen van de andere segmenten bezenuwen de huidspieren en 
borstelspieren. 

Het bloedvatenstelsel 
De regenworm neemt zuurstof op langs de huid. Zuurstof wordt opgelost in 
de slijmlaag en diffundeert naar het bloed. 

De bloedsomloop is gesloten, het rugvat brengt het bloed naar achter, het 
buikvat naar voor. In elk segment is er een ringvat. Ter hoogte van de 
slokdarm en de maag, zijn de ringvaten vergroot, deze werken als pompen in 
de bloedsomloop. Zij worden pseudoharten genoemd. Zo heeft de 
regenworm  tien pseudoharten.  

Het bloed bevat fagocyten, dit zijn cellen die lichaamsvreemde delen 
verwerken (cfr witte bloedcellen). 

De ademhaling 
De ademhaling gebeurt langs de huid, de regenworm kan ook opgelost 
zuurstof uit water halen. 

Er zijn geen rode bloedcellen in het bloed maar de aanwezige hemoglobine 
kan zeer veel zuurstof binden. De regenworm heeft dit nodig, omdat hij een 
groot deel van zijn leven in de bodem leeft.  

Hij kan ook zuurstof uit het water opnemen – dus verdrinken doet hij niet 
tenzij het water zuurstofarm is. 

De zintuigen 
De regenworm heeft geen ogen maar wel lichtgevoelige cellen vooral in de 
eerste en laatste segmenten. Ze reageren niet op zacht licht  en meestal pas 
na een zekere tijd, ze zijn negatief fototactisch. De regenwormen mijden 
namelijk het licht en komen meestal enkel ’s avonds en ‘s nachts aan de 
oppervlakte. 
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De regenworm heeft temperatuurgevoelige zintuigcellen: ze verdragen geen 
hitte en gaan, bij koude, dieper in de grond om niet te bevriezen (voor een 
soort winterslaap of diapauze). 

De regenworm hoort helemaal niets maar reageert zeer goed op trillingen. 

De regenworm heeft een ongelooflijke tastzin over geheel het lichaam, een 
zeer zachte luchtverplaatsing (adem) veroorzaakt een snelle reactie. Als een 
regenworm met de kop bovengronds komt beweegt deze eerst naar alle 
kanten om gevaar te voelen en voedsel te vinden. 

De regenworm ruikt sommige dingen wel, andere niet : ze vinden ui en verse 
koolbladeren terug maar reageren niet op de geur van vers vlees, terwijl ze 
dit erg lekker vinden. 

Het regeneratievermogen van de gewone regenworm  
De gewone regenworm kan zich vrij goed herstellen na een kleine 
verwonding. Wanneer er echter een brute breuk is door een vogel is de 
inwendige beschadiging te groot voor herstel – ook als er een breuk is na het 
vijftiende segment tot het honderdste segment zullen beide stukken vrij snel 
afsterven. Bij een kwetsuur vooraan, tot het 4de segment is er volledig 
herstel mogelijk, tot het 15de een gedeeltelijk herstel. Achteraan kunnen 
veel meer segmenten gekwetst worden, waarna de pier toch in leven blijft, 
de ringvaten worden vrij snel samengetrokken zodat het bloed tot stolling 
wordt gebracht.  

Het zenuwstelsel regenereert meestal erg goed. 

2. De voortplanting  
De regenworm is hermafrodiet of tweeslachtig, maar deze worm is niet in 
staat tot zelfbevruchting. 

Het zadel van de gewone regenworm bevindt zich tussen het 32ste en 37ste 
segment en bevat slijm producerende cellen. De zaadklieren en eileiders 
hebben een opening naar buiten. 
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Daarnaast heeft de regenworm  zaadblaasjes waarin de zaadcellen bij de 
partner tijdelijk worden opgeslagen. 

De gewone regenwormen 
komen meestal ’s avonds of 
’s nachts aan de oppervlakte 
om te paren, de paring kan 3 
tot 4 uur duren. In onze 
streken gebeurt de paring 
meestal in de herfst en de 
lente (beste temperaturen 
en vochtigheidsgraad). De 
regenwormen gaan naast 
elkaar liggen met de koppen tegengesteld gericht.  De borstels ter hoogte 
van het zadel (langer dan de andere borstels) klikken in elkaar, de zaadcellen 
worden uitgewisseld en in de zaadblaasjes (flesvormig) opgeslagen. De 
regenworm kan zich soms tot zes maand voortplanten na één paring. 

 De slijmcellen produceren een slijmwikkel rond het zadel, de opening naar 
de zaadklier wordt afgesloten zodat er geen zelfbevruchting mogelijk is. 

Nu volgt de eirijping, als de eitjes klaar zijn kruipt de worm achterwaarts uit 
de slijmband,  

De eitjes worden in het slijm afgezet, bij het 
verder afstropen komen de eitjes ter hoogte 
van de zaadblaasjes waar de bevruchting 
gebeurt. Ten slotte is de hele slijmband 
vrijgekomen en ontstaat er een geelbruine 
cocon, ter grootte van een erwt, waarin 
verscheidene bevruchte eitjes voorkomen. Na 
ongeveer een half jaar komt een jonge 
regenworm uit de cocon, uit deze cocon komt 
er zelden nog een tweede regenworm 
tevoorschijn.  

Biologiepagina.nl 

Wikipedia 
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Soms zitten er in de zaadzakjes nog zaadcellen 
van een vorige partner wat concurrentie 
veroorzaakt (survival van de fittest!). 

De dauwpier is geslachtsrijp na een half tot 
anderhalf jaar 

3. Het leefmilieu 
De plaatsen waar de regenwormsoorten leven is afhankelijk van de 
zuurtegraad van de bodem. De meeste soorten, zoals de gewone 
regenworm, kiezen voor een pH neutraal tot zwakzuur milieu. 

In Australië en Oost Azië  leven  regenwormsoorten  in  extreem zure 
bodems (pH 4,3 – de zuurtegraad van tomaat) – dit is voor de meeste dieren 
niet leefbaar. Hoe zuurder de bodem, hoe sneller de worm in winterslaap 
gaat. In veengronden komen geen regenwormen voor (te zuur en 
zuurstofarme bodem), hier wordt  turf gevormd en geen humus. 

4. Voorkomen 
De regenwormen komen in heel de wereld voor waar een minimum aan 
vochtigheid aanwezig is, dus niet waar er extreme droogte heerst zoals in de 
woestijnen en evenmin in Antarctica  

De bodemwoelers en strooiselwormen vindt men het meest in ongerepte 
bodems  zoals bossen, natuurgebieden, wilde tuinen. De diepgravers vindt 
men overal ook in akkers en bewerkte tuinen. Daar is de hoeveelheid 
regenwormen vrij laag, groenbemesting kan hier baat bij brengen. In 100 m² 
bos kunnen tot 10 kg regenwormen voorkomen. 

Biologiepagina.nl 
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5. Voedsel  
De dauwpier komt met zijn kop boven de grond en gebruikt zijn tastzin om 
voedsel te vinden. 

 

Waterwereld.nu 

De gewone regenworm en de mestpier voeden zich met organisch materiaal 
zoals half vergane blaadjes, zaden, micro-organismen en resten van allerlei 
dieren die ze tegenkomen, als deze nog volledig fris zijn spuwt de 
regenworm speeksel om de vertering sneller te laten verlopen. De mondflap 
wordt groter en zuigt zich vast op het voedseldeeltje, zo kan de regenworm 
een blaadje de grond intrekken. In de darmen van de regenworm zijn er 
bacteriën die de vorming van humus versnellen. Het eindproduct wordt 
uiteindelijk bovengronds via de aarsopening afgescheiden. 

De bodemwoelers voeden zich eerder met halfvergane plantendelen. 

6. Levenswijze 
De gewone regenworm leeft overdag meestal in de grond, soms komt hij 
naar boven bij trillingen (bv. door de mol) of als het regent en de 
luchtvochtigheid hoog is. 
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Als het erg droog weer rolt de regenworm zich op in een bolletje omgeven 
door zijn uitwerpselen en gaat in rust (diapauze) tot er betere tijden zijn. Als 
het zeer koud is gaat de regenworm diep in de grond. 

De diapauze is een rustperiode waarbij de fysiologische functies minimaal 
zijn. 

Deze pier gaat soms onder het grondwaterniveau, als er voldoende zuurstof 
in het water is.. 

De dauwpier kan in ideale omstandigheden 6 jaar worden, maar dit lukt 
zelden. 

De bodemwoelers komen bij grote koude of droogte in een soort comateuze 
toestand terecht, dikwijls overleven ze dit niet.  

7. Bedreiging voor de gewone regenworm 
Veel kleine zoogdieren voeden zich met regenwormen zoals de mol, de egel, 
de das en de spitsmuis. Daarnaast worden regenwormen gegeerd door 
vogels zoals de merel, de kraai, het roodborstje en zelfs de buizerd als deze 
weinig ander voedsel vindt. 

 

 Freewebs.com 

Surfspin.nl 
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Een Nieuw-Zeelandse 
platworm, die toevallig als 
exoot in West Europa terecht 
kwam, betekent een grote 
bedreiging voor de 
regenworm, vooral omdat 
deze hier geen vijanden heeft 
en onze regenwormen opeet. 
De gewone regenworm 
wordt ook geparasiteerd 
door algen  en aaltjes. 

 

 

Ook geleedpotigen 
zoals sommige 
insecten en de 
duizendpoot, lusten 
regenwormen, 
sommige 
vliegensoorten 
leggen hun eitjes op 
de regenworm. 

 

 

Kunstmest kan de regenworm schade berokkenen (bv. uitdroging) anderzijds 
kunnen regenwormen gifstoffen opslaan die – als de regenworm wordt 
opgegeten - een gevaar betekenen voor de predatoren. 

De mensen kwetsen en doden veel regenwormen bij het bewerken van de 
bodem (5 tot 10 % worden bij het ploegen gewond of gedood), ook worden 
dauwpieren gebruikt om te vissen. 

Rasbak 

Waterwereld.nu 
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8. Nut en schade van de regenworm 
Nut 
De diepgravers zoals de gewone regenworm zorgen voor ‘drainagebuizen’ in 
de grond, waarin, bij stortbuien, veel water in de bodem kan verdwijnen en 
erosie wordt beperkt. 

De ondergrondse gangen worden gevuld met zuurstof, zodat de aerobe 
bacteriën hun werk kunnen doen bij de verdere vertering van organisch 
materiaal. 

De gangen maken het planten gemakkelijker om dieper in de bodem te 
wortelen. 

Ondergronds wordt de organische stikstof omgezet in minerale stikstof, die 
door de plant kan worden opgenomen. 

De uitwerpselen van de regenworm aan de oppervlakte beschermen ook 
tegen bodemerosie. 

De bodemwoelers mengen juist onder het grondoppervlak humus met aarde 
en hier komen ook hun uitwerpselen terecht. Dit alles samen verhoogt de 
porositeit en luchtigheid van de bodem en levert voedsel voor de planten. 

De strooiselwormen verwerken vers organisch materiaal en worden dikwijls 
gebruikt in compostvaten. 

Nadeel 
De dieptegravers in kleigrond verslijmen de klompen klei zodat deze nog 
meer aan elkaar plakken en moeilijker te bewerken zijn. 

Vrij recente onderzoeken hebben aangetoond dat de regenwormen een rol 
spelen bij de productie van broeikasgassen in de bodem. De onderzoekers 
nemen soms verschillende standpunten in  over de impact op het milieu 
maar allen zeggen ze dat verder onderzoek noodzakelijk is. 

CO₂ (broeikasgas) productie. Door de afbraak van organisch materiaal door 
de regenworm in de bodem ontstaat veel CO₂ gas.  De regenworm blijkt 
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verantwoordelijk te zijn voor 16% tot 33 %  van de totale CO₂ uitstoot in de 
bodem. 

N₂O (lachgas - broeikasgas) productie. Het darmkanaal van de regenworm 
fungeert als broedstoof voor micro-organismen die de activiteiten van de 
lachgas-producerende bacteriën stimuleren. Hierbij wordt veel N₂O gevormd 
die te snel vrijkomt via alle gangen van de regenwormen, zodat dit gas in 
mindere mate wordt omgezet in stikstofgas (tot 40% hogere productie van 
lachgas). De broeikaswerking van lachgas is 300 maal  groter dan deze van 
CO2. 
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http://www.nemokennislink.nl/publicaties/regenwormen-onmisbare-tunnelbouwers
http://www.nemokennislink.nl/publicaties/regenwormen-onmisbare-tunnelbouwers
http://www.angelfire.com/ny5/natuur/wormen/regenwormen.html
http://www.angelfire.com/ny5/natuur/wormen/regenwormen.html
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Gewoon haarmos 
 

Identiteitskaart 
Wetenschappelijke soortnaam  Polytrichum commune 
Geslacht     Polytrichum 
Familie      Polytrichaceae (Topkapselmossen) 

Orde      Polytrichales 
Klasse     Polytrichopsida 
Stam      Bryophyta (Mossen) 
Rijk     Plantae (Planten) 
 

Uitzicht 

Stengel met dunne blaadjes errond 
ingeplant, plant tot 20 cm hoog. 
Blaadjes ongeveer 1cm lang. 
 

Voorkomen 

Het is een algemene, kosmopolitische 
soort die voorkomt op de bodem in 
uiteenlopende biotopen zoals  loof- en 
naaldbossen, moerassen en vochtige 
heide. Het vormt aaneengesloten 
tapijten. Gewoon haarmos (P. commune) komt erg veel voor,  vooral op  iets 
nattere plaatsen. Fraai haarmos (P. formosum) vinden we nog  meer. Deze 2 
soorten zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Ze verschillen alleen qua 
sporenkapsel, dit is vierhoekig bij  Gewoon haarmos en zeshoekig bij Fraai 
haarmos. 
 

Bedreiging 

Het verdraagt geen betreding.  
Het grootste gevaar is uitdroging. Bij droogte vouwen de kleine blaadjes zich 
tegen de stengel aan om verdamping tegen te gaan. 
 

Gewoon haarmos 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_nlBE684BE684&q=haarmos+wetenschappelijke+naam&stick=H4sIAAAAAAAAABXKMQqDUAwA0EkoHRx6gOLs8qVO9TISQ9TUn0R-Pmiv40nV8cF7lK9nkNC0e5--n7pdsAsDW7TpHyxNoOzSYwR3Hhkhs2nnyKT5dqUgdBTvGSCJebVRJnWcYV0p8m-hK4CcyDN3Z2QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjH0uOTo9fgAhUMr6QKHSkrCbEQ6BMoADAUegQIBBAG
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_nlBE684BE684&q=haarmos+klasse&sa=X&ved=2ahUKEwjH0uOTo9fgAhUMr6QKHSkrCbEQ6BMoADAVegQIBBAJ
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_nlBE684BE684&q=Polytrichopsida&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDI0N8tKN1_Eyh-Qn1NZUpSZnJFfUJyZkggAiMDXFSEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjH0uOTo9fgAhUMr6QKHSkrCbEQmxMoATAVegQIBBAK
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_nlBE684BE684&q=haarmos+stam&sa=X&ved=2ahUKEwjH0uOTo9fgAhUMr6QKHSkrCbEQ6BMoADAWegQIBBAN
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_nlBE684BE684&q=haarmos+rijk&sa=X&ved=2ahUKEwjH0uOTo9fgAhUMr6QKHSkrCbEQ6BMoADAXegQIBBAQ
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1. Mossen in de evolutie van het leven 
3.5 miljard geleden ontstonden de eerste levende cellen in het water. 

2,4 miljard jaar geleden begonnen waterplanten, meest blauwgroene algen  
O2 aan te maken  

UV licht activeert O2 tot O3 , ozon,  dat, op 10 km hoogte, UV absorbeert.  

Dit ozonschild was 470 miljoen jaar terug sterk genoeg om leven op het land 
te beschermen tegen UV. Zo wordt leven op het land dus mogelijk. Tot dan 
toe was er enkel leven in het water.  
De  kale landschotsen  lagen 470 miljoen jaar geleden  helemaal anders 
verspreid  

Het zeeniveau was hoog, de kale aarde merendeels bedekt met rivieren, 
moerassen en meren. 470 miljoen jaar terug was het klimaat redelijk warm.  

De omstandigheden op het land waren gunstig voor plantengroei. 
Aan land was meer licht en meer CO2 dan onder water. De aarde was warm 
en vochtig 
Er was plaats genoeg : kale, nauwelijks verweerde rotsbodems, lege zand-, 
grind- en kleivlakten zonder begroeiing, veel overstromingsgebieden  

De eerste planten komen aan land . In moerassen en overstromingsgebieden 
begonnen de eerste landplanten zich te ontwikkelen uit wieren. Belgische 
onderzoekers vonden in Argentinië de oudste planten in lagen van 472 
miljoen jaar oud . Deze leken op levermossen. Levermossen waren 
waarschijnlijk de eerste landplanten. Mogelijk waren schimmels nodig om 
mineralen meer opneembaar te maken. Schimmels koloniseerden het land 
veel eerder dan de landplanten. (vanaf 540 miljoen jaren geleden)  

Mossen domineerden de aarde gedurende 40 miljoen jaar.  Ze maken extra 
zuurstof aan. Rond 400 miljoen jaar terug was het zuurstofniveau ongeveer 
de huidige 21%. 
Mossen wijzigden ook de bodem. Ze maakten de aarde geschikt voor dierlijk 
leven:  kleine ongewervelden kruipen tussen het mos rond. 
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Wieren 

Mossen bestaan uit zacht weefsel, we beschikken hierdoor niet over 
macroscopische fossielen. 

De mossen evolueren verder naar vaatplanten . Zowat 425 miljoen jaar 
geleden ontstaan vaatplanten (varenachtigen).  Vaatbundels en harde 
structuren gaven hen extra kansen buiten het water.  Deze structuren 
bewaarden wel als fossielen:  Cooksonia, de eerste vaatplanten 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bouw 
Mossen zijn kleine altijdgroene planten, welk op 
vochtige plaatsen gevonden kunnen worden, vaak in de 
schaduw.  
Mossen verschillen van hogere planten doordat ze geen 
transport systeem hebben: de steel en 
bladeren bevatten namelijk geen vaten (buisjes).   
Mossen hebben een klein wortel systeem. Eigenlijk 
gewoon wat draadjes, rhizoïden genaamd, waarmee ze 
zich vasthechten aan hun substraat. Deze rhizoïden 
nemen niets op uit de bodem. De stengel bevat  geen 
vaten maar wel langwerpige cellen, hydroïdcellen 
genoemd,  waarin vloeistof kan opgestapeld worden en 
van cel tot cel worden doorgegeven. De bladeren zijn 
slechts één cellaag dik en absorberen water en 
mineralen uit het tussen de planten aanwezige hemelwater.  

Levermossen 
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Thalleus levermos 

Doordat mossen niets uit de bodem opnemen en zich goed kunnen 
vasthechten met rhizoïden, kunnen ze 
leven waar andere planten dat niet 
kunnen: op boomschors, op stenen, enz. 
Mosplantjes staan zeer dicht bij  mekaar 
in pollen of kussentjes,  om verdamping 
tegen te gaan. Ze vouwen bij droogte 
hun blaadjes tegen de steel aan. 
Bovenaan de blaadjes bevindt zich bij 
veel soorten een glashaar. Een 
doorschijnend blinkend  haartje dat het 
zonlicht weerkaatst, waardoor er minder 
uitdroging is. De toppen van de bebladerde 
stelen lijken dan zilverachtig.  

3. Indeling van de mossen 
Mossen worden Bryophyten genoemd. Ze worden verder opgedeeld in drie 
grote groepen :  
Levermossen, Bladmossen en Hauwmossen. 
( Hauwmossen zijn eerder zeldzaam en zal je in de tuin niet tegenkomen ) 

 

4. Levermossen  
De  geslachtsorganen worden op duidelijke steeltjes gevormd. De bevruchte 
eicel groeit uit tot een zeer klein, kort gesteeld  sporenkapsel= de sporofyt. 
De rhizoïden zijn ééncellig. Hierin onderscheiden we twee groepen: 
- Thalleuze levermossen : brede liggende groene leerachtige lappen= thalli 
- Bebladerde levermossen : stengels met  afwisselend blaadje links, blaadje  
rechts. Onderaan de nerf staan ook nog zgn. ‘wortelblaadjes’. 

Mos met glasharen 

Bebladerd levermos 
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Een mooi voorbeeld van een thalleus levermos is het Parapluutjesmos: 

Marchantia polymorpha. Dit mos komt algemeen voor op beschaduwde, zeer 
vochtige plaatsen in straten, op paden, greppels en slootkanten. 

Parapluutjesmos 

Ongeslachtelijke voortplanting 

Ongeslachtelijke voorplanting 
gaat bij dit levermos prima. 
Dit kan op 2 manieren:  
stukken van een mos die na 
splitsing gewoon verder 
groeien, of  vorming van 
broedkorrels in broedbekers 
op de thallus.  

Broedbekers met broedkorrels : 
parapluutjesmos 

 

Geslachtelijke voortplanting 

Parapluutjesmos is een tweehuizig levermos dat bodembedekkende 
plakkaten vormt. Tweehuizig betekent dat de mannetjes en vrouwtjes niet in 
dezelfde plant voorkomen.  
In het voorjaar groeien op de vrouwelijke plantjes, palmboomvormige diep 
uitgesneden uitsteeksels. Onderaan het hoedje bevinden zich de 
eicelhouders. 
Op de mannelijke plantjes komen de mannelijke parapluvormige gekartelde 
uitsteeksels met onderaan de zaadcelhouders. 
Uit de bevruchte eicel groeit ter plaatse in de eicelhouder een sporofyt, 
waarin sporen worden gevormd.  Je ziet dit als gele zakjes onderaan het 
hoedje van het vrouwelijke palmboompje. 
Sporen vallen op de grond en  groeien uit tot nieuwe thalli.  
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De levenscyclus van een Parapluutjes mos bestaat  dus uit vijf stappen: 

1) steriele plant zonder broedbekers  
2) grotere plant met ronde broedbekers  
3) grotere plant met jonge parapluutjes (niet uitgeklapt)  
4) plant met uitgeklapte parapluutjes (mannetjes of  vrouwtjes)  
5) vrouwtjes met parapluutjes met rijpe sporen (gele massa zichtbaar 
onderaan de parapluutjes) en mannetjes bruin en verwelkt. 
 

  

Vrouwelijk voorplantingsorgaan Mannelijk voortplantingsorgaan 
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5. Bladmossen  

De geslachtsorganen zijn zeer klein en bevinden zich bovenaan tussen de 
blaadjes van het mos.  De bevruchte eicel groeit uit tot een tamelijk groot 
sporenkapsel op een stevige steel. 
De rhizoïden zijn meercellig. Er zijn in de nerven speciale cellen (hydroïden) 
die kunnen zorgen voor watertransport. Deze cellen zijn de voorlopers van 
de vaten van de vaatplanten  
 
We onderscheiden 3 groepen bladmossen:  

Veenmossen   
Veenmossen zijn rechtopstaande, meestal in natte, dikke kussens groeiende 
planten. Aan de stengel zitten op regelmatige afstanden bundels zijtakken. 
Aan de top van de plant vormt een aantal jonge takken een dicht hoofdje. 
Deze mossen bezitten speciale lege  cellen die zeer veel water kunnen 
vasthouden, tot 20 keer hun drooggewicht. Ze vormen dikke lagen. Aan deze 
planten zitten nooit rhizoïden.  
De geslachtsorganen worden gevormd aan speciale, van bladgroen voorziene 
takjes, bij de top van de mosplant. Het sporenkapsel is bolvormig, gaat bij 
rijpheid met een dekseltje open, heeft geen huikje (calyptra) en geen 
bovenrand met tandjes (peristoom) . Veenmossen groeien vaak in een natte, 
zure omgeving die ze zelf nog extra verzuren door afscheidingen. 

 

 

Veenmos Watercellen 
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Topkapselmossen 
Bij deze mossen staan de sporenkapsels bovenop het rechte stengeltje. 
Topkapselmossen staan meestal dicht op elkaar. Op deze wijze beschermen 
ze zichzelf tegen uitdroging. Soms komen topkapselmossen ook solitair voor. 

 

Slaapmossen  
Slaapmossen vormen matjes.  De stengels zijn liggend,  ze spreiden zich als 
een tapijt uit over het substraat. Soms zijn er meerdere lagen boven elkaar. 
Sporenkapsels staan op zijstengeltjes.  
 

  

 
Topkapselmossen 

 

Slaapmossen 
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Gewoon haarmos 

Geslachtelijke voortplanting 
Als beide geslachtsorganen op dezelfde plant ontstaan, is er sprake van een 
éénhuizig mos. Als een mosplant alleen mannelijke of vrouwelijke 
geslachtsorganen heeft - en dus niet beide organen op dezelfde plant - dan 
spreek je van een tweehuizig mos. 
Gewoon haarmos is tweehuizig. Er zijn dus  vrouwtjesplanten en 
mannetjesplanten.  Deze maken de geslachtscellen.   
Bij de vrouwtjesplanten bevinden zich bovenaan  tussen de blaadjes 
microscopisch kleine flesvormige organen, eicelhouders (archegoniën) 
genoemd. Hierin bevindt zich telkens een eicel. 
Bij de mannetjesplanten bevinden zich bovenaan microscopisch kleine  
zakvormige orgaantjes tussen de blaadjes, zaadcelhouders ( antheridiën) 
genoemd. Hierin bevinden zich veel zaadcellen, elk met 2 zweepharen. 
Bij nat weer (vochtige lucht is al genoeg) kunnen de zaadcellen naar de 
eicellen in de eicelhouders zwemmen. Hoe vinden ze hun weg? De 
halskanaalcellen van de eicelhouder scheiden een chemische stof  af waar de 
zaadcellen door aangetrokken worden (chemotaxis)  
De eicel wordt bevrucht. Uit de bevruchte eicel  groeit op het vrouwelijk 
plantje een  gesteeld sporenkapsel.  Een sporenkapsel bestaat uit, een doosje 
met er bovenop een dekseltje (operculum). Bij veel soorten  zit over het 
deksel nog een mutsje: het huikje (calyptra).  
In  het sporendoosje worden de sporen gevormd  . 
Bij droog weer valt het huikje  en het dekseltje van het sporenkapsel. Het 
open sporendoosje   heeft aan de rand tanden, het peristoom.  Hiertussen is 
bij gewoon haarmos een vlies gespannen dat het doosje afsluit. Dit vlies  
beschermt de  sporen tegen druppels en indringers. 
Bij droogte krimpen de tanden van het peristoom, hierdoor buigen ze naar 
buiten.  Het vlies dat het doosje  afsloot scheurt en de sporen kunnen naar 
buiten.  Ze worden verspreid door de wind.  (Bij bepaalde soorten mossen is 
er enkel een rand van tanden die het sporendoosje min of meer afsluiten, en 
dus geen vliesje.)  
De sporen vallen op de grond. Sporen van mossen zijn over het algemeen 
goed bestand tegen vocht, droogte, koude en hitte en kunnen vele jaren 
ergens liggen totdat de omstandigheden gunstig genoeg zijn om zich te 
ontwikkelen. Er schiet niet zomaar ineens een kant en klaar mosplantje uit 
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de grond. Een spore kiemt tot een draadvormige, vertakte voorkiem 
(protonema). Meerdere voorkiemen vormen een matje van groene 
cellendraden dat met rhizoïden aan zijn ondergrond verankerd is. Op een 
voorkiem ontstaan dan meerdere mosplantjes .  
Bij tweehuizige mossen  zijn er mannelijke en vrouwelijke voorkiemen 
waarop respectievelijk  mannetjes- en vrouwtjesplanten groeien. Bij 
éénhuizige is er slechts één soort voorkiem. 
De vorm van het sporenkapsel, huikje, dekseltje en tandjes is bij elke 
mossoort weer anders. Vaak zijn dat heel belangrijke kenmerken bij het 
determineren van een mos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sporenkapsels 
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Mannelijk plantje   Vrouwelijk plantje 
met zaadcelhouders    met eicelhouders 

    ↓                                                      ↓ 
zaadcel       eicel 
 

                                                ↓ 
                                 zaadcel zwemt naar eicel (chemotaxis)  

                                                ↓ 
                                  bevruchte eicel 

                                               ↓                       
                                  groeit uit tot gesteeld sporenkapsel 

                                               ↓ 
                                 sporen gevormd en verspreid 

                                              ↓ 
                                 spore groeit uit tot draadvormige voorkiem 

                                              ↓ 
                                 op voorkiem groeien mosplantjes 

Levenscyclus gewoon haarmos 
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Ongeslachtelijke voortplanting 
Geslachtelijke voortplanting is niet bij alle soorten de meest gangbare manier 
van vermenigvuldigen. Sommige mossoorten vormen zelden of nooit 
sporenkapsels (en dus ook geen sporen) maar planten zich ongeslachtelijk  
voort. 

Niet-geslachtelijke voortplanting kan op diverse manieren: 
1. Een eerste manier van niet-geslachtelijk vermenigvuldigen is heel 
eenvoudig: een stukje van het mosplantje breekt af en groeit uit tot een 
nieuwe mosplant: vegetatieve voortplanting 
2. De andere  manier is via speciale broedlichamen. De broedlichamen zijn te 
vinden in de bladoksels van de mosplant. Deze broedlichamen  breken af en 
kunnen daarna weer uitgroeien tot nieuwe mosplanten. Er zijn diverse 
vormen voor deze broedlichaampjes. Zo kunnen ze langwerpig zijn en dan 
heten ze broeddraadjes. Er zijn ook broedtakjes: deze dragen kleine blaadjes. 
En dan zijn er ook nog broedkorrels of broedknoppen: dit zijn meer bolletjes. 

Er zijn mossen die zelden of nooit sporenkapsels vormen maar ook geen 
broedlichamen hebben. Ze planten dus  louter vegetatief voort. (zie 1 
hierboven) 
Er zijn mossen die zich hoofdzakelijk voortplanten met broedlichamen.  
Er zijn mossoorten die én sporenkapsels vormen én broedlichamen. Gedacht 
wordt dat de broedlichamen zorgen voor een snelle kolonisatie van een 
geschikte groeiplaats en dat sporen dienen om nieuwe groeiplaatsen te 
ontdekken via verspreiding door de lucht. 
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6. Milieu 

Meerdere kenmerken van het milieu bepalen waar de diverse mossoorten 
groeien.  
 
1. Luchtvochtigheid en in mindere mate het vochtgehalte van de 
ondergrond. 
 
2.De zuurtegraad van de ondergrond.  
 
3. Beschikbare mineralen. Dit kan verschillen naargelang leefomgeving bv. 
stad t.o.v.  platteland, open terrein t.o.v.  bos;  bemeste bodem t.o. schrale 
grond; soort grond 
 
4. Luchtkwaliteit. 
 Luchtverontreiniging heeft een desastreus effect op het voorkomen van 
mossen en verhindert zelfs bij een aantal mossen het vormen van 
geslachtsorganen. 
 
5. Type ondergrond 
De drie belangrijkste substraten zijn grond, hout en steen.  
Niet alle soorten zijn aan één soort ondergrond gebonden.  
Zo zijn er nogal wat mossen die zowel op steen als op hout kunnen 
voorkomen. 
De meeste mossen hebben echter wel een duidelijke voorkeur voor een 
bepaalde ondergrond  

 Grond 

Mossen die zich voornamelijk op grond vestigen noemen we terrestrische 
soorten. Of het nu gaat om kurkdroog stuifzand of zeer nat rivierslib, elke 
grondsoort kan op de duur begroeid raken met mossen. Uiteraard zijn dat 
dan voor elke grondsoort veelal andere soorten mossen. In België vinden we 
zand, klei, veen, löss en kalksteen en de mossen zullen zich alleen daar 
ontwikkelen waar de omstandigheden voor hen geschikt zijn. 
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 Hout 
Deze mossoorten noemen we epifyten. De mosbegroeiing op rottend hout 
verschilt van die op schors van levende bomen. Rottend hout kan namelijk 
veel meer vocht vasthouden dan schors en is daarom minder gevoelig voor 
uitdroging. 
Je hebt daarnaast bomen met een neutrale schors maar ook bomen met een 
zure schors en we hebben ook nog gladde schors of juist ruwe. Op de ruwe 
schors kunnen sporen makkelijker houvast vinden en ruwe schors kan 
bovendien meer vocht en stof uit de lucht vasthouden (de mineralenbron 
voor mossen). En ook een bastwond kan nog verschil uitmaken. Uit een 
bastwond stroomt vaak wondvocht naar beneden en dat is voedselrijker dan 
de rest van de schors. 

 Steen 
Dit zijn de lithofyten. Ook bij steen is de zuurgraad van belang voor de 
mossoorten. Op basische steen groeien mossen die je op zuur gesteente niet 
zult tegenkomen.  Ook het vochtgehalte is bepalend. Stenen in vol zonlicht 
drogen snel uit en vragen om andere aanpassingen dan stenen die in de 
schaduw liggen. En dan is ook nog de hellingshoek en de ruwheid van het 
materiaal belangrijk. Op een steile wand die erg glad is zullen weinig sporen 
houvast vinden en daar zullen dan ook aanzienlijk minder soorten 
voorkomen dan op een steile maar ruwere wand. Bovenop een muur zullen 
zich andere soorten vestigen dan tégen diezelfde muur.  

 
 Water 

 Slechts enkele soorten kunnen permanent in water leven (aquatische 
mossen). Een groot aantal mossen verdraagt wel tijdelijke onderdompeling 
waardoor bijvoorbeeld takken, stenen of oevers toch weelderig met mos 
begroeid kunnen zijn, maar ze vallen niet onder de watermossen. Alleen de 
mossen die altijd op of onder water leven worden hiertoe gerekend. 
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7. Ecosysteemvoorkeur 
Naast de voorkeur voor ondergrond, hebben mossen ook voorkeur voor 
bepaalde ecosystemen. Sommige soorten zie je alleen in hoogveen, anderen 
vooral in bossen en weer anderen alleen op kalkgrasland. De ecosystemen 
zijn grofweg  in twee categorieën onder te verdelen: 

- ecosystemen met open karakter: de groeiplaats is weinig beschermd tegen 
‘weer en wind’. Voorbeelden hiervan zijn akkers, moeras, duin, heide enz. 

- ecosystemen met een minder open karakter: hieronder vallen o.a. bossen 
en struikgewassen. 

 
In het Noorden vinden we grote gebieden bedekt met korstmossen en 
mossen, de toendra. ( Zo zou de aarde er ongeveer 470 miljoen jaar geleden 
hebben uitgezien).  Rendieren kunnen hierop overleven.  
 

8. Bedreiging 
Vlaanderen telt 532 soorten mos. Wallonië heeft er 740. (De Britse eilanden 
hebben er 1069). 58% van de Vlaamse mossoorten is opgenomen in de Rode 
lijst en is dus bedreigd.  

Veel mossen zijn zeer gevoelig voor veranderingen in hun leefmilieu en 
verdwijnen over het algemeen sneller dan hogere planten bij veranderingen 
in het milieu. Mossen bezitten geen wortelstelsel en ze reageren dan ook op 
veranderingen in de bovenste laag van het substraat waar veel 
veranderingen (bijv. onder invloed van luchtverontreiniging) het eerste 
aangrijpen. Mossen hebben een beperkte concurrentiekracht. Ze verdwijnen 
snel als de vaatplanten de overhand krijgen op het terrein, zoals bij 
vergrassing van natuurterreinen 
 
Teveel aan stikstof: ammoniakuitstoot, een teveel aan nitraten en fosfaten in 
de bodem en water door overbemesting, vormen een bedreiging voor veel 
mossen in Vlaanderen. 
Mossen zijn zo een indicator voor stikstof. 
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Luchtverontreiniging veroorzaakt het verdwijnen van bepaalde soorten. 
Anderzijds zijn er ook soorten die tamelijk wat verontreiniging kunnen 
verdragen bv. Gewoon klauwtjesmos. 
 
Klimaatopwarming: zelfs  kleine temperatuurstijgingen hebben een  invloed 
op het voorkomen van mossoorten. Sommige gedijen beter, andere minder 
goed. Er kan dus verschuiving van soorten optreden. Het al of niet 
voorkomen van bepaalde mossensoorten kan  gebruikt worden als indicator 
van de temperatuursstijging. 
 
Mensen verwijderen mossen uit de gazon en houden muren heel proper. 

 
9. Belang 

Mossen zijn een belangrijke schakel in ecosystemen: 

Het zijn pioniersplanten: ze groeien op 
naakte grond. Doordat ze onderaan 
afsterven vormen ze humus waarin andere 
planten kunnen kiemen. Zo scheppen ze 
een gunstig microklimaat voor de  
ontkieming van allerlei soorten zaden.  

Ze bieden leefruimten aan vele kleine 
insecten, spinnen, wormen.  
- ze produceren zuurstof (zoals alle 
planten). 
 

Door de mosbedekking wordt de  bodem beschermd tegen uitdroging en   
erosie.  
 

Mossen houden veel water vast in hun cellen en tussen de mosplantjes. 
 

Mossen nemen zeer veel fijn stof op. Eén vierkante meter mos kan jaarlijks 
20 g fijn stof opnemen en verwerken. Dit is een grotere capaciteit dan 
bomen. 
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Het zijn indicatoren voor stikstofverontreiniging,  luchtverontreiniging, 
klimaatopwarming. 
 

 Ook de mens heeft in de loop der jaren veel gebruik gemaakt van mossen 

voor o.a. brandstof, vloerbedekking, matrasvullingen, isolatiemateriaal en 
tegenwoordig ook de bloemsierkunst. 
Veen is van  een belangrijke economische waarde voor de mens . 
Veenmossen scheiden nl. zuren af.  In deze zure omgeving kunnen 
plantenresten niet goed rotten en worden dus slechts deels afgebroken. Zo 
wordt veen gevormd. Veen kan worden afgegraven en  gedroogd. Dit is dan 
turf, dat vroeger werd gebruikt als brandstof.  
Nu wordt turf gebruikt als bodemverbeteraar in de tuinbouw.  
 

10. Wat leeft er in het mos? 
We vinden spinnen, wormen, insecten, slakken… tussen de mosplantjes.  
Maar in de vochtige mossen leven ook  tal van ééncelligen, en microscopisch 
kleine ongewervelden zoals Raderdiertjes en Mosbeertjes.  
 

Raderdiertjes  
Deze vormen een  diverse groep microdiertjes. Er zijn ong. 2180 soorten 
gekend.  Elke soort lijkt weer anders, maar toch hebben ze allemaal één ding 
gemeen; hun raderachtige organen.  Raderdiertjes hebben nl.  twee kleine 
kwabben naast hun mond  die op radertjes lijken. De radertjes bestaan uit 
kleine tandjes die snel heen en weer bewegen. Hierdoor ontstaat een 
stroming waarmee het raderdiertje  zijn voedsel kan bemachtigen.  
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Mosbeertjes of beerdiertjes 

Mos is vochtig en waar vocht is, zijn mosbeertjes  
Mosbeertjes  behoren tot één van de kleinste vertegenwoordigers van 
de meercellige dieren. Er zijn  ong. 1150 soorten gekend. .  
De grootste soorten bereiken een maximale lichaamslengte van 1,2 
millimeter. De kleinste soorten zijn in het volwassen stadium 0,08 millimeter 

lang.  
Ze hebben een bilateraal symmetrisch lichaam. 
Het is opgebouwd uit vijf segmenten, het voorste 
segment is het kopsegment, gevolgd door vier 
lichaamssegmenten die elk een paar poten 
dragen. Ze kruipen zeer traag en  kunnen ook 
‘wandelend’  zwemmen.  

Mosbeertjes bevinden zich ook  op droge plekken, maar daar houden ze zich 
voor dood. Ze verschrompelen tot een klein floddertje, dat dood lijkt, maar in 
aanraking met vocht zwelt het weer op en leeft terug actief.  

Mosbeertjes komen overal op de wereld 
algemeen voor. Je kunt het zo gek niet 
verzinnen, of Mosbeertjes leven er, al was het 
maar in schijndode toestand.  
Ze leven zowel in zout als in zoet water. Op ’s 
werelds hoogste bergtoppen en in de diepste 
plaatsen  van de oceaan, op Noord- en Zuidpool, in de tropen, overal zijn er 
mosbeertjes. 

Hun schijndood is een uitstekende overlevingsstrategie. Ze kunnen tientallen 
jaren zonder water en voedsel. Ze overleven  extreme koude van 270 graden 
onder nul tot extreme hitte van 250 graden boven nul. Er zijn zelfs 
Mosbeertjes  mee de ruimte in gestuurd. Die overleefden dagenlang in het 
ijskoude luchtledige. Alleen de kosmische uv-straling leverde problemen op. 
Op aarde houdt de ozonlaag uv-straling tegen. Zonder ozonlaag zouden we 
verschroeien. De ruimtevarende  Mosbeertjes liepen schade op aan hun DNA 
als ze blootgesteld werden aan een duizend keer zo sterke uv-straling als op 
aarde. Toch overleefden sommige Mosbeertjes ook dat, die konden hun 
eigen DNA  toch nog repareren.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meercellig_organisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilateraal_(anatomie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiegelsymmetrie
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11. Wat zijn dan korstmossen? 

Dit zijn helemaal geen mossen. Het is een samenleving van een schimmel 
met plantaardige ééncelligen . Hierdoor kunnen ze zoals planten aan 
fotosynthese doen . De plantaardige ééncelligen leveren organisch materiaal 
aan de schimmel. De schimmel levert de nodige mineralen.  

 

  

Bladvormig 

Struikvormig 
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Bronnen 
http://www.yavannah.nl/infoteksten/mossen/mossen_blaadjes.php 
https://www.ecopedia.be/planten/veenmos 
http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/veenlandsch
ap 
http://www.waterwereld.nu/haarmos.php 
https://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/Mossenboek%20deel1.pdf 
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000262.h
tml 
https://www.twentsmos.nl/mossen/cursus/mossen_tekst.pdf 
https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken/mossen 
https://www.dijksterhuis.net/natuurdagboek/taaie-overlevers-in-het-mos 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mossen 
https://wwhttp://www.van-dingenen-over-planten.nl/img/76.levermos.jpg 
w.micropia.nl/nl/ontdek/microbiologie/raderdiertje/ 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beerdiertjes#Uiterlijke_kenmerken 
http://edepot.wur.nl/367701 (INBO) 
Mossen in de bossen van Vlaanderen; Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap 
De Standaard 20 februari 2019 
http://www.fnanaturesearch.org/index.php?option=com_naturesearch&tas
k=view&id=551 
http://www.vcbio.science.ru.nl/image-gallery/show/print/PL0115/ 
https://www.verspreidingsatlas.nl/2996 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parapluutjesmos 
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenmossen 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polytrichum_piliferum_(f,_141203
-472409)_5649.JPG 
https://www.verspreidingsatlas.nl/2927 
https://animals.howstuffworks.com/animal-facts/tardigrade-mating-
footage.htm 
https://slideplayer.com/slide/9556247/ 
http://www.plingfactory.de/Science/Atlas/KennkartenTiere/Rotifers/01RotE

ng/source/Limnias%20melicerta.html 

http://www.yavannah.nl/infoteksten/mossen/mossen_blaadjes.php
https://www.ecopedia.be/planten/veenmos
https://www.twentsmos.nl/mossen/cursus/mossen_tekst.pdf
https://www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken/mossen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mossen
https://wwhttp/www.van-dingenen-over-planten.nl/img/76.levermos.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beerdiertjes#Uiterlijke_kenmerken
http://edepot.wur.nl/367701
http://www.fnanaturesearch.org/index.php?option=com_naturesearch&task=view&id=551
http://www.fnanaturesearch.org/index.php?option=com_naturesearch&task=view&id=551
https://www.verspreidingsatlas.nl/2996
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenmossen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polytrichum_piliferum_(f,_141203-472409)_5649.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polytrichum_piliferum_(f,_141203-472409)_5649.JPG
https://www.verspreidingsatlas.nl/2927
https://animals.howstuffworks.com/animal-facts/tardigrade-mating-footage.htm
https://animals.howstuffworks.com/animal-facts/tardigrade-mating-footage.htm
http://www.plingfactory.de/Science/Atlas/KennkartenTiere/Rotifers/01RotEng/source/Limnias%20melicerta.html
http://www.plingfactory.de/Science/Atlas/KennkartenTiere/Rotifers/01RotEng/source/Limnias%20melicerta.html
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De Europese mol 
 
 

Identiteitskaart 
  

 

 

 

Klasse:  Mammalia   Zoogdieren 
Orde:  Eulipotyphla  Insecteneters   
Familie:  Talpidae   Mollen    
Soort:  Talpa europaea  Europese mol   
Maten: een cilindrisch lichaam, kop en romplengte van 110 – 

160 mm en staartlengte van 22 – 45 mm. Het 
vrouwtje is gemiddeld 10 mm kleiner en 25 gram 
lichter. 

Biotoop: bossen, bosranden, weilanden, boomgaarden en 
tuinen. 

Voedsel:  vooral regenwormen, insecten en slakken. 
Voortplanting: in de loop van april en mei worden gemiddeld  vier jongen 

geboren van 3,5 gram. De zoogtijd duurt 4 tot 5 weken, 
waarna de jongen het nest verlaten.  Tussen de 7 tot 10 
weken gaan de jongen op zoek naar  eigen tunnels. 

Bedreigingen: boven de grond worden jonge mollen, vooral in de periode 
juni en juli, (wanneer ze het nest verlaten) gegrepen door 
roofvogels, uilen, reigers, kraaien, wezels, vossen, honden 
en katten en het verkeer. Ook de mens bestrijdt vaak de 
mol. 

Bescherming: niet bedreigd, de mol is in België geen beschermd dier.  
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 De mol 
Algemene kenmerken   

 

De mol heeft een cilindrisch (langwerpig rond) lichaam. Zijn nek is zo kort en 
gespierd dat je die niet ziet. Hij is volledig bedekt met zwartgrijze haren. 

Het enige dat uitsteekt  zijn de neus, de graafpoten en de staart.  

De spitse snuit en neus  met gevoelige snorharen  is zeer bewegelijk  en is 
zijn belangrijkste zintuig om zijn voedsel  en zijn weg  te vinden. De snuit van 
de mol is uiterst gevoelig.  In zijn neus bevinden zich  kleine ronde zwellinkjes 
vol met zenuwuiteinden (de organen van Eimer). Die zijn zo gevoelig dat ze 
als tastorganen dienst doen  waarmee vochtigheid, temperatuur, luchtdruk 
kunnen  gedetecteerd worden. 

De roze schopvormige graafpoten zijn groot  en naar buiten gericht met elk 
vijf vingers met puntige nagels en een extra vingerachtig botje waarmee de 
mol gangen graaft. Mollen hebben naast de vijf vingers een extra 
'pseudovinger', die zich vlak naast hun duim bevindt.  
Geen echte vinger, maar een stukje van het polsgewricht. 

spitse
snuit

breed
voorhoofd

cilindervormig lichaam

dikke vacht

slanke
achterpoten

rechtopstaande
staart

grote graafpoten
met lange klauwen

spitse
snuit

breed
voorhoofd

cilindervormig lichaam

dikke vacht

slanke
achterpoten

rechtopstaande
staart

grote graafpoten
met lange klauwen
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Julie Puttemans 

Het staartje van de mol is vrij kort en staat bijna altijd rechtop. Het is dun 
behaard met gevoelige haartjes. 

De mol is niet blind, hij heeft wel kleine, slecht ontwikkelde ogen van 1 mm. 

De oren van de mol zijn uitstekend ontwikkeld en zitten verborgen in de 
vacht.  
Hij kan zijn gehoorgang en ook zijn neus afsluiten zodat er geen aarde in 
komt. 

De kort fluwelen vacht van de mol bestaat uit rechtopstaande zwartgrijze 
haren zonder vleug (= geen groeirichting). Door deze rechtopstaande stand 
van de haren kan hij zowel voor- als achterwaarts door zijn gangen lopen.  
De vacht is vuil- en waterafstotend zodat hij niet vuil en nat  wordt. 

2. Voorkomen 
De Europese mol is een 
wijdverspreide soort in Europa. 
De mol komt overal voor waar de 
grond geschikt is om in te graven. 
De mol komt niet voor in 
naaldbossen en duingebied en waar 
de grond te zandig, te vochtig of te 

stenig is. De mol komt niet voor in 
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Ierland, Noord-Europa en Zuid-Europa. 

3. Biotoop  
De mol komt voor in weilanden, bossen, bosranden, boomgaarden en tuinen. 
Omwille van het grote aanbod aan regenwormen zijn weilanden  een zeer 
geliefd biotoop. In akkers foerageren mollen ook op insecten en hun larven. 
Ook in bossen komen mollen voor, maar hun aanwezigheid valt minder op 
door de bladeren en planten en doordat  ze de overtollige aarde zelf  
wegwerken in de gangen. 

4. Voedsel 
De mol is een carnivoor. Zijn voedsel bestaat vooral uit aardwormen,  
insecten en hun larven, zoals larven van de langpootmug, engerlingen, 
maden, duizendpoten, slakken,  enz. Om te overleven heeft hij dagelijks 50 
gram eten nodig. Op jaarbasis eet een mol  18 - 36 kg regenwormen. Hij 
sterft van de honger als hij enkele 
dagen zonder voedsel is.  
Wormen bestaan voor 80 procent 
uit water zodat hij nauwelijks 
hoeft te drinken. Met behulp van 
zijn lange haren op staart, neus 
en poten is hij in staat zachte 
trillingen in de bodem op te 
vangen. Op die manier worden 
wormen die in mollengangen terechtkomen van op grote afstand  
waargenomen door de mol en gevolgd via hun slijmspoor. 

Als er genoeg te eten is leggen mollen een voedselvoorraad aan. 
Regenwormen worden door een beet in de kop verlamd en bewaard in een  
voedselkamer waar wel honderden wormen kunnen opgeslagen worden. 
Voordat ze de wormen daadwerkelijk opeten, knijpen ze eerst met hun 
klauwen  de aarde en darminhoud uit het wormenlijfje. 

De mol gaat niet in winterslaap. Als het vriest kruipen de regenwormen en 
ook de mol wat dieper  in de grond, tot waar de grond niet bevroren is. 
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5. Leefwijze 
De mol brengt vrijwel zijn heel leven onder de grond door in zelf gegraven 
tunnels.  
Mollen zijn solitaire dieren en hebben een eigen territorium  dat afgebakend 
wordt met geurkenmerken en uitwerpselen en waaruit andere mollen 
worden weggejaagd. Wanneer twee mollen elkaar tegenkomen, kan het tot 
hevige gevechten komen die dikwijls een dodelijke afloop kennen  voor één 
van beide. Alleen in de paartijd vormen de mollen paartjes. In de paartijd 
breidt het mannetje zijn territorium uit zodat hun territoria kunnen 
overlappen. Ze  communiceren  met elkaar door middel van geuren en 
geluiden. In een open landschap kunnen 8 tot 16 dieren per ha leven. 

Mollen  graven  een gangenstelsel dat tot één km lang kan worden. De 
doorsnede van een mollengang is 4 tot 5 cm.  Met zijn voorpoten graaft de 
mol  een gang en met de achterpoten werkt hij de grond weg. Af en toe 
draait de mol zich om om de grond die bij het graven los komt  naar buiten te 
duwen en zo ontstaan de bekende molshopen. Op een uur tijd kan de mol  
tot 15 kg aarde verplaatsen en kan hij tot 40 maal  zijn gewicht voortduwen, 
in mensentermen betekent dit dat je het gewicht van twee neushoorns kan 
voort bewegen. 

Mollen maken twee soorten tunnels. 

De oppervlaktegangen  of ‘mollenritten’ liggen net onder oppervlakte en 
worden gebruikt bij de 
jacht , tijdens hun 
zoektocht naar een 
vrouwtje in de paartijd  of 
door jonge mollen die op 
zoek zijn naar een eigen 
territorium. Het kunnen 
open greppeltjes zijn 
(bronstgangen )  of 
gewelfde verhogingen. 
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De permanente gangen en kamers ( winterslaapplaats, nest  en 
voorraadkamer ) liggen wel 
30 cm  tot 100 cm onder de 
grond met een totale lengte 
tot 230 m. Het nest wordt 
bekleed met bladeren en 
droog gras en dient als 
slaapkamer. Het is ook de 
plaats waar het vrouwtje 
haar jongen werpt en 
grootbrengt. Het nest ligt 
vaak onder een hoge 
molshoop. 

Mollen wisselen steeds vier uur rust af met vier uur activiteit. Gedurende die 
tijd foerageren ze en onderhouden ze hun gangenstelsel.   

6. Voortplanting 

 
Martien Van Beeck 
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In de paartijd van februari tot april gaan de mannetjes op zoek naar een 
vrouwtje. Ze verlaten hun eigen territorium door het maken van lange 
mollenritten.   
Wanneer het mannetje een vrouwtje gevonden heeft wordt er eerst 
gevochten. Daarna tasten ze elkaar af en gaan ze samen op jacht. Ze 
verorberen samen een pier waarna de paring begint. Daarna verjaagt het 
vrouwtje het mannetje. Hij bekommert zich niet om zijn nakomelingen maar 
gaat  weer op zoek naar een ander vrouwtje.  
 

Het vrouwtje bouwt na een draagtijd van drie weken  een nest. Dat doet ze 
door  onder de grond  een kamer te maken  en deze te bekleden met mos, 
bladeren en gras. In april - mei, ongeveer 4 weken na de paring, worden de 
jongen (2 tot 7)  geboren.  De jongen wegen 3,5 gram zijn naakt,  blind en 
hulpeloos. Twee weken later wegen ze reeds 50 gram en is de grijze kleur 
van hun vacht zichtbaar en zijn de ogen  nog gesloten. Tussen twee 
zoogbeurten in gaat de moeder op zoek naar eten om voldoende melk te 
kunnen geven. De zoogtijd duurt  4 -5 weken, waarna de jongen het nest 
verlaten. Na 6 tot 7 weken zijn de jongen bijna volgroeid  en worden ze 
zelfstandig. Ze gaan zich verspreiden, maar tolereren elkaar nog bij hun 
zoektocht naar voedsel binnen het territorium van de moeder. 

Na 7 tot 10 weken (afhankelijk van de hoeveelheid voedsel)  worden de 
jongen door de moeder aangezet om op zoek te gaan naar een eigen 
leefgebied. Tijdens hun bovengrondse zoektocht naar onbewoonde tunnels  
is juni  dan ook de beste periode om een levende mol bovengronds te 
spotten.  

Een jonge mol mist nog de kracht om eigen tunnels te graven dus moet hij op 
zoek gaan  naar onbewoonde tunnels. Pas na de leeftijd van 3 maanden kan 
hij een eigen tunnelsysteem graven en uitbouwen, onderhouden en 
beschermen. Ongeveer de helft van de jonge mollen sterft tijdens het  eerste 
levensjaar.  Geslachtsrijp worden ze na 11 maanden. Een mol kan tot 7 jaar 
oud worden, maar gemiddeld leven mollen minder dan 3 jaar.  
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7. Bedreiging en bescherming 

 

Onder de grond heeft de mol niet zo veel vijanden. Ze vechten wel met 
elkaar, dikwijls met de dood tot gevolg. Soms worden nesten uitgegraven 
door vossen. Ondergrondse predatie door wezels is ook bekend. Mollen 
sterven ook bij droogte  als er daardoor  te weinig  voedsel is of bij nat weer 
als  het gangenstelsel onder water loopt en hij verdrinkt.  

Boven de grond vallen  vooral de jonge mollen die  op zoek gaan  naar een 
eigen territorium  ten  prooi aan hun  natuurlijke vijanden zoals: buizerd, uil, 
reiger, kraaien, wezel, hermelijn, vos, rat, steenmarter. Maar ook door niet 
natuurlijke vijanden zoals de hond en de kat en het verkeer vallen veel 
slachtoffers.  

De grootste vijand van de mol is de mens. Vroeger werd zijn vacht verwerkt 
in kledij. Maar vooral  vindt de mens  al die molshopen  maar niets en 
probeert  hij de mol te verjagen of te doden. Van de middeltjes uit 
grootmoederskeuken zijn knoflookteentjes, peper en zout,  pindanoten en 
mensendrollen in een molshoop steken qua originaliteit het vermelden 
waard. Ook de bodem van een petfles snijden en die fles dan omgekeerd in 
de gangen plaatsen, is doorgaans weinig efficiënt. De wind die over de 
flessen waait, brengt een fluitend geluid voort dat zich door de gangen 
verspreidt. Het is echter niet wetenschappelijk aangetoond dat mollen hier 
ook hinder van ondervinden.  Dat lukt soms wel, maar het effect is van korte 
duur omdat het gangenstelsel snel wordt ingenomen  door een andere mol. 
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Een manier om mollen weg te houden in je tuin, is zorgen dat je tuin niet 
aantrekkelijk is voor hen. Bomen zorgen voor obstakels die het graven 
bemoeilijken. Ook planten als stinkend nieskruid, wilde knoflook en narcis 
hebben als voordeel dat ze mollen op een natuurlijke wijze weren.  

De beste methode is leren leven met mollen. Als je in de korte periode dat 
het gangenstelsel  wordt uitgebouwd  de aarde van de molshoop  gewoon 
verspreidt in het gras zie je er na de eerste regenbui nog maar weinig van.  

Mollen wijzen op een gezonde en vruchtbare bodem. Ze hebben een goed 
functionerend ecosysteem nodig om te overleven. Bovendien vangen ze heel 
wat organismen (slakken, kevers, maden) die schade zouden kunnen 
toebrengen aan je groenten en tuinplanten. Tevens zorgt het tunnelstelsel 
voor een betere drainage en verluchting van de grond.  
Een mol in de tuin heeft dus zeker zijn voordelen.  

Bescherming: de mol is in Vlaanderen niet beschermd. Wel in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  Als insecteneter en bodemverbeteraar is hij in 2009 
beschermd in Duitsland. Een goed idee om ook in heel  België vrede te 
sluiten met de mol.    

8. Enkele weetjes 
Bijgeloof: De mol speelt een rol in het vroegere bijgeloof. Mollenpoten 
werden meegedragen voor geluk en zouden kinderen helpen bij het 
doorbreken van tanden, dit vanwege het verband dat men zag tussen de 
nagels aan de voorpoten en het doorbreken van tanden. 

Molsla: molsla bestaat uit  bladeren van paardenbloemen die, dankzij de 
graverij van mollen, in een molshoop terecht zijn gekomen. Door lichtgebrek 
blijven de bladeren wit. Deze witte bladeren kun je oogsten en eten als 
witloof. 

Mollenperkje: een molshoop in je gras is de ideale plek voor wilde bloemen. 
Hark de molshoop open, zaai inheemse bloemen, dek toe met een dun laagje 
aarde, druk aan en geef water. 
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Video’s 

 Herken de mol: YouTube - Kees Vanger 

 Boswachter Hanne: Molshopen in het gazon? Dit moet je weten 
over de mol ‘Libelle TV.  

 Zo leeft de mol onder de grond: YouTube -  Wild van dieren – VTM 

 https://www.youtube.com/watch?v=d8U6tguC2FU – ondergronds 
gaan 

 https://www.youtube.comwatch?v=BaSH8SOfvio – ondergronds 
gaan 

 https://www.natuurpunt.be/pagina/mol 

 https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/mol-trekt-aan-dode-
soortgenoot 

 

Bronnen 

 Zoogdieren in Vlaanderen – Natuurpunt Studie en JNM-
Zoodierenwerkgroep 

 Natuurpunt – Waarnemingen.be 

 Wist je dat? Mollen – Zwijsen.nl 

 Mol in de put – Isabelle Gielen en Jan Van Lierde – Bakermat 

 Zoogdiervereniging.nl 

 Wild plukken – Peter Kouwenhoven en Barbara Peters – KNNV 
uitgeverij 

 Wikipedia dier mol 

 Onder de grond  - Aleksandra en Daniel Mizielinska – Lannoo 

 De zoogdieren – Richard Carrington – Het Parool  – Amsterdam 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d8U6tguC2FU
https://www.youtube.comwatch/?v=BaSH8SOfvio
https://www.natuurpunt.be/pagina/mol
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/mol-trekt-aan-dode-soortgenoot
https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/mol-trekt-aan-dode-soortgenoot
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Het madeliefje: eeuwige schoonheid 
 
Identiteitskaart 
Klasse  Spermatopsida   Zaadplanten 
Orde  Asterales 
Familie  Asteraceae   Composieten 
Geslacht Bellis 
Soort  Bellis perennis L. (1753)  Madeliefje 
Kenmerken meerjarige, kleine plant 
Blad   grondstandig, kort gesteeld, spatel- tot 

omgekeerd eivormig, 2-9 cm lang, hier en daar behaard, 
gekarteld tot gezaagd, vooraan afgerond 

Stengel  (schacht): behaard, 5 tot 10cm,  draagt slechts één 
eindstandige bloem bloemhoofdjes tot 3 cm breed met 
omwindselblad 

Bloemkleur gele buisbloemen en witte straalbloemen 
Type vrucht eenzadige dopvrucht of noot (1,5 – 2 mm lang) 
Vruchtkleur  onopvallend 
Geslachtsverdeling  polygaam 
Biotoop  vruchtbare graslanden, weiden, gazons 

overal in Europa zeer frequent, in gebergten tot 2000 m 
Bloeitijd  februari-december,  

vooral maart-juni 
Status   niet bedreigd 
Zeldzaamheid algemene soort 
 
Het madeliefje wordt steeds meer gewaardeerd omwille van zijn ecologische 
waarde. 
Naamgeving      
De Nederlandse naam ‘Madeliefje’ is waarschijnlijk afkomstig van maagde-
lief, omdat het bloempje vroeger in verband werd gebracht met de heilige 
maagd Maria.  De Latijnse naam ‘Bellis perennis’ betekent ‘blijvende 
schoonheid’; bellus (mooi) en perenis (overjarig)  
In het Franse taalgebied :Pâquerette 
In het Duitse taalgebied: Ganseblumchen 
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1. Algemene kenmerken  
 

Het madeliefje behoort, net als de zonnebloem en de paardenbloem, tot de 
familie der composieten (Asteraceae). Composieten hebben een typische 
bloemstructuur; ze danken hun naam aan het feit dat ze samengestelde 
bloemen hebben. Elke bloem is eigenlijk een compositie van een aantal losse 
bloempjes. Het is een buitengewoon succesvolle familie, je ziet ze over de 
hele wereld. Composieten kunnen twee soorten bloemen op hun 
bloemhoofdje hebben: buisbloemen en lintbloemen. De bloemhoofdjes 
worden bij composieten altijd omwikkeld door een stel groene 
windselbladeren. Dit is een belangrijk kenmerk om composieten te 
herkennen.  Het madeliefje heet ‘perennis’ omdat het een meerjarige plant 
is. 

Het madeliefje kennen we van de mooie kransen, die op menige 
kleuterschool gemaakt worden. Madeliefjes worden door mensen veel 
geplukt om een ketting van te maken. Dit doe je door een madeliefje te 
plukken, door het einde van de bloemstengel een gaatje te maken met je 
nagel, en daar dan een ander stengeltje door te steken, waar je ook weer 
een gaatje in maakt, en zo gaat dat door.  

 

Vele kinderen zingen graag het 
liedje uit ‘Amika en ik’, terwijl ze 
de bloemblaadjes van een 
madeliefje plukken: 

 
 
 
 

Hij houdt van mij houdt niet van mij 
zeg me wat hij voelt voor mij madeliefjelief 
Hij houdt van mij houdt niet van mij 
maak me triest of maak me blij madeliefjelief 
https://www.youtube.com/watch?v=EMiWcsR-BX4 

https://www.youtube.com/watch?v=EMiWcsR-BX4
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Julie Puttemans 

De dunne stengels hebben meestal geen bladeren en zijn aangedrukt 
behaard. De rozetbladeren zijn  vlezig, langwerpig tot lepelvormig, al of niet 
getand, behaard, lichtgroen en worden tot 5 cm lang.  
 

 
Andrea Moro - CC BY-SA 4.0 – rozetbladeren 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://wilde-planten.nl/afbeeldingen/foto/madeliefje/blad3-g.jpg
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De afzonderlijk op lange dunne stelen staande bloemhoofdjes zijn 1 tot 3 cm 
groot. De witte lintbloemen zijn vrouwelijk. De gele buisbloemen zijn 
tweeslachtig. Het omwindsel bestaat uit ongeveer 13 even lange blaadjes. De 
bloemhoofdjesbodem is kegelvormig, hol, heeft een zwak gemaasd 
oppervlak en geen stroschubben.(vliezige schutblaadjes aan de voet van een 
bloempje in een hoofdje). De bloemhoofdjes buigen zich bij regen met de 
vlakte naar beneden, zodat het omwindsel en de straalbloemen zich dan 
boven bevinden en het stuifmeel dus tegen regen beschut is. Ook neigen zich 
's avonds en bij regen de randbloemen over het midden van het hoofdje. 
 
Vaak zijn de straalbloemen aan de buitenzijde door anthocyaan (een 
kleurstof die in sommige rode bloemen en vruchten voorkomt, bv. in 
rodekool) rood gekleurd, zodat dan het gesloten hoofdje geheel rood lijkt. 
Waarschijnlijk heeft de omzetting van het ochtendlicht in warmte door die 
rode kleurstof, betekenis voor het openen van het hoofdje. Die rode kleur 
wordt vooral in de winter en het voorjaar waargenomen bij dan bloeiende 
hoofdjes. 
 

 
www.kuleuven-kulak.be/bioweb 

 
Madeliefjes planten zich ongeslachtelijk voort doordat zich in de oksels van 
de bladeren zijstengels vormen die kunnen uitgroeien tot een nieuw rozet. 
Die stengeltjes worden niet zo lang, waardoor madeliefjes dichte matten 
kunnen vormen. Het madeliefje plant zich ook via zaden voort. Madeliefjes 
hebben een dopvrucht of nootje. De zaden worden 1,5 tot 2 mm lang en 

http://www.kuleuven-kulak.be/bioweb
https://www.kuleuven-kulak.be/bioweb/foto.php?link=photos/B/Bellis perennis_1724.jpg&titel=madeliefje - Bellis perennis
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dragen rechtopstaande haren. De zaden zijn langlevend (>5 jaar) en 
tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes). 
 

 
 
De hoofdbloeitijd van deze plant valt omstreeks mei, maar aan uitlopers 
ontstaan knoppen en vaak herfstbloemen, die vaak tot diep in de winter 
blijven bloeien en soms nog in februari en maart verder bloeien. 
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Helge-Busch-Paulick   CC BY SA 3.0.de 

 
Wat de inrichting van de bloemen met het oog op de bestuiving betreft, valt 
op te merken dat de stijl, bij het naar boven groeien, het stuifmeel ten dele 
uit de meeldraadkoker drukt, doch dat ook een deel ervan aan de veegharen 
aan de top van de stijltakken blijft zitten. Daaronder zitten aan die takken de 
stempelpapillen. 
  
De stijlen van de vrouwelijke bloemen hebben geen veegharen. Na de 
bevruchting trekken zich de stijltakken weer in het klokje van de bloemkroon 
bij de schijfbloemen terug. De vruchten zijn klein en worden door de wind 
verspreid. 

2. Leefmilieu 
Madeliefjes vind je in heel Europa, uitgezonderd in het noordoosten van dit 
werelddeel. Ook Zuidwest Azië hoort tot het oorspronkelijk areaal van de 
soort. Inmiddels is het door menselijke activiteit op andere plaatsen op onze 
aarde te vinden tot in Nieuw Zeeland. 
 

 

Gbif.org 

https://wilde-planten.nl/afbeeldingen/foto/madeliefje/wortel1-g.jpg
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3. Voorkomen 
Het madeliefje komt voor op elke bodemtextuur en heeft een ruime 
tolerantie qua vochtigheid en zuurtegraad van de bodem. De soort verkiest 
echter matig vochtig grasland. De grootste populaties madeliefjes worden 
aangetroffen in traditionele, licht bemeste kamgrasweiden (amgrasweide is 
een permanent begraasd grasland (vooral door runderen) op voedselrijkere 
bodem en in regelmatig gemaaid gazon. In schraalland (schraallanden zijn 
graslanden met een zeer lage productie, dus met weinig gras) ontbreekt de 
soort of is ze een indicator van verstoring en verrijking. In sterk bemest 
grasland kwijnt het madeliefje weg. (bron: ecopedia.be) 

Vanwege zijn overvloedige bloei in de maand mei, wordt het ook wel 
‘meizoentje’ genoemd. Je vindt het madeliefje ook in bermen of op 
regelmatig betreden paden. Het is een tredplant (Een tredplant is een plant 
die nog groeit op plaatsen die veel betreden worden).  De plant is bij ons 
zeer algemeen. Sinds 2012 komt hij voor op de zgn. Vlaamse ‘Rode Lijst’ van 
al dan niet bedreigde planten.  Bellis perennis wordt gecatalogeerd als 
“thans niet bedreigd”. 

4. Madeliefje: belangrijk voor ecosysteem 
 

Het madeliefje is een waardplant.  (Een 
waardplant of gastheer is een plant 
waarop een organisme of virus de 
bestanddelen vindt die voor zijn groei 
(en vermeerdering) nodig zijn. Zo'n 
organisme kan een insect, rups, spint, 
schimmel, bacterie, half-parasitaire of 
parasitaire plant zijn.)  Het madeliefje is 
een waardplant voor wantsen en 
cicaden,  o.a. de groene schildwants.  

Oranjetipje - Luc Verhelst 
 



53 
 

Het madeliefje is een nectarplant voor vlinders.  De 
nectar, geproduceerd door bloemen, wordt op 
bepaalde delen van de dag afgescheiden en heeft als 
doel het aantrekken van specifieke bestuivers 
waaronder insecten als bijen, vlinders en hommels.  
Bij het madeliefje gaat het om dagvlindertjes o.a. 
kleine vos, oranjetipje, citroenvlinder, klein koolwitje, 
dwergblauwtje… 

Groene Schildwants - Gert Van Heghe 

 

 
  

…en om nachtvlinders o.a. 
muntvlinder, weegbreemot. 

 

Muntvlindertje - Roland Raison 

Het madeliefje is een nectarplant voor bijen, wespen en mieren, o.a. voor de 
honingbij, het vosje, de weidebij en de zandbij. 

 
 

 

 

 

Het madeliefje is ook belangrijk 
voor vliegen, muggen en kevers. In totaal voor wel 36 soorten. 

Honingbij . Leo Janssen Zwarttip-smalboktor-  Johan R 

https://waarnemingen.be/fotonew/1/3742841.jpg
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5. Het madeliefje door de eeuwen heen 
Het madeliefje was al heel belangrijk in het oude Babylon.  Het geldt als 
symbool van de godin Isjtar en komt als zodanig veelvuldig voor op de 
Isjtarpoort, een oude stadspoort van Babylon uit 575 v.Chr. die je nu in een 
Berlijns museum kan bewonderen. 

 
Detail Isjtarpoort Babylon 

Plinius de Oudere schreef er al over in zijn Naturalis historia (de eerste 
encyclopedie ter wereld).  In het oude Rome lieten de genezers die 
meereisden met de Romeinse legioenen hun slaven zakken vol 
madeliefjes plukken, omwille van hun sap.  De naam ‘Bellis’ kan ook 
afkomstig zijn van ‘bellum’, oorlog.  Verband werd in dat sap gedrenkt 
en met dat verband werden zwaard- en speerwonden verzorgd.   

In Keltische sagen wordt de bloem de magische eigenschap toegedacht dat 
deze het groeiproces kan stilleggen. De fee Milka zou de zoon van de koning 
stiekem madeliefjes te eten hebben gegeven, waardoor hij nooit volwassen 
zou worden. 
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Het geldt in de christelijke traditie als symbool voor maagdelijkheid en 
daarmee samenhangend voor Maria. 

De bloem werd ook bekend doordat zij werd opgenomen in het wapen van 
Lodewijk IX van Frankrijk, tezamen met de lelie. 

Het madeliefje is in België een symbool van herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog, zoals de korenbloem dat is voor Frankrijk en de klaproos voor 
de Angelsaksische landen. 

 

Brief Jean D’ Hulst 

“Ge vraagt mij of ik geen bloempje kan vinden voor 
u, 'k geloof wel van ja, ik heb er gister zien staan 

maar 't is nogal gevaarlijk om ze zo te gaan halen, 
want ik zit niet ver van de Duitschen en zij slapen 

niet.…. K'ga eens achter een bloempje gaan zien." 

 

6. Gebruik  
In de keuken worden de bladeren, bloemhoofdjes en knoppen van de 
bloesems gebruikt. Vooral de bladeren smaken duidelijk nootachtig pikant en 
zijn heel geschikt voor wilde kruidensalades, eventueel in combinatie met 
veldsla. Grof gehakt zijn ze lekker door kwark of op smeerkaas. Als 
smaakvolle wilde groente is een combinatie met brandnetel, zuring en 
dovenetel aan te bevelen; de geopende bloemhoofdjes zijn leuk als decoratie 
van salades en desserts.  Er is geen gevaar van verwarring met giftige 
inheemse soorten. 

De soort wordt gezien als een heel oude medicinale plant.  In de 
homeopathie worden madeliefjes vooral  gebruikt bij huidaandoeningen en 
slijmvliesontsteking aan de luchtwegen.  (Bruno Kremer 2010). 
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