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Mossen op de Centrale Begraafplaats van Brugge: resultaten van de 

excursie van 14 juli 2018 in vergelijking met de situatie in 1993.  
�

Wouter Van Landuyt
1
 

 

Situering, historiek en beheer van het Brugs kerkhof 

De ‘Centrale Begraafplaats van Brugge’ zoals het Brugs kerkhof officieel heet is 

gelegen in de deelgemeente Assebroek. De ingang bevindt zich aan het eind de 

toepasselijk genaamde ‘Brugs-kerkhofstraat’. Het ontstaan van de Centrale 

begraafplaats van Brugge heeft zijn oorsprong in een maatregel van keizer Jozef 

II die openbare besturen verplicht om begraafplaatsen buiten de stadsmuren aan 

te leggen. Napoleon bevestigt dit decreet in 1804. Vanaf 1787 is er een eerste 

begrafenis en vanaf 1810 worden alle Bruggelingen er begraven 

(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/77110). In 1841 wordt 

het kerkhof een eerste keer uitgebreid en is dan 2 ha groot en in 1864 wordt het 

nog eens uitgebreid tot zijn huidige omvang. Het kerkhof heeft een overwegend 

19
de

 eeuws karakter en en veel belangrijke Bruggelingen uit die tijd hebben hier 

hun grafmonument waaronder de dichter Guido Gezelle. De graven liggen 

grotendeels in de schaduw van imposante beuken en linden. De monumentale 

grafmonumenten zijn over het algemeen opgetrokken uit arduin. 

 

Het beheer van het Brugs kerkhof gebeurt door de groendienst van de stad 

Brugge en is een voorbeeld hoe veel van onze (historische) kerkhoven zouden 

kunnen beheerd worden. Al vele jaren is het herbiciden gebruik er gebannen en 

tussen de graven wordt veelvuldig gebruik gemaakt van overblijvende planten 

die mogen verwilderen tussen de graven. De mossen en lichenenvegetaties op de 

graven worden met rust gelaten zonder dat de indruk gewekt wordt dat het 

kerkhof veraarloosd wordt. In sommige gevallen wordt het graf enkel van mos- 

of lichenvegetatie ontdaan op de plaatsen van de grafopschriften om deze 

leesbaar te houden. 
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Figuur 1: Behoud van cultuurhistorische graven met respect voor de 

mosbegroeiing. 

Bryologische voorgeschiedenis 

In 1992-1993 werd in het kader van een licentiaatsthesis aan de Universiteit 

Gent een volledige inventarisatie gemaakt van de mossen en de lichenen van de 

Centrale Begraafplaats van Brugge (Vanallemeersch 1993). Hierbij werden 

zowel de graven, bakstenen muren en graffundamenten, bomen en bodems 

geïnventariseerd. Deze thesis biedt een vergelijkingsbasis voor de soorten die 

wij vonden op onze excursie. 
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Excursie op 14 juli 2018 

Normaal heeft onze werkgroep geen traditie om in het midden van de zomer 

mossenexcursies in te richten en het werd snel duidelijk waarom dit het geval is. 

Doordat het al anderhalve maand niet meer geregend had stond alles extreem 

droog en allerlei vernevelflesjes en andere flesjes met water werden 

bovengehaald om de vele mossen in hun plooi te krijgen zodat ze gemakkelijker 

op naam te brengen waren. Het overgrote deel van de graven bestaat uit blauwe 

hardsteen, een kalkrijk substraat en een het overgrote deel van de soorten die 

werden gevonden waren ook kenmerkend voor dit kalkrijk substraat. 

Orthotrichum anomalum (gesteelde haarmuts) was één van de algemeenste 

soorten op de graven, samen met de hier lokaal bijna even algemene 

Orthotrichum cupulatum (bekerhaarmuts). Op Vlaamse schaal is de soort echter 

veel zeldzamere soort dan de erg gelijkende Orthotrichum anomalum (gesteelde 

haarmuts). Ook Syntrichia latifolia (riviersterretje) en Syntrichia montana 

(vioolsterretje) werden ondanks de droogte vrij snel gevonden. Voor het overige 

was de enige zeldzame soort die nog gevonden werd Plagiomnium cuspidatum 

(spits boogsterrenmos).  

 

�
Figuur 2: Situering van het Brugs kerkhof met aanduiding van het IFBL-raster. 

Vergelijking met 1992-1993 

Op de excursie deze zomer beperkten we ons tot het deel van het kerkhof 

gelegen in het IFBL-kilometerhok C2.32.11. Dit is het deel van het kerkhof dat 

het meest beschaduwd is door grote beuken. Bij de thesis van Regine 

Vanallemeersch werd het volledige kerkhof geïnventariseerd, met inbegrip van 
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de volledige kerkhofmuur. Dit, maar vooral de weinig ideale omstandigheden 

door de hitte, maakt het moeilijk om beide inventarisaties te vergelijken. In 

1992-1993 werden 40 soorten lever- en bladmossen aangetroffen, terwijl wij er 

op een halve dag 34 vonden. Een aantal soorten hebben we ongetwijfeld over 

het hoofd gezien door de droogte of omdat we niet het volledige kerkhof 

bezocht hebben. Zo lijkt het onwaarschijnlijk dat Marchantia polymorpha 

(parapluutjesmos) niet meer aanwezig zou zijn en hetzelde geldt ongetwijfeld 

ook voor Barbula convoluta (gewoon smaragdsteeltje) en Bryum argenteum 

(zilvermos). Van Aneura pinguis (echt vetmos) zou naar anderhalve maand 

droogte ook allicht niet veel meer te vinden zijn. Belangrijker zijn vooral de 

nieuwkomers: de epifyten Frullania dilatata (helmroestmos), Metzgeria furcata 

(bleek boomvorkje) en Zygodon viridissimus (echt iepenmos) zullen in 1993 

ongetwijfeld afwezig geweest vanwege de luchtvervuiling (zwaveldioxide) in 

die periode. Verder zijn er soorten zoals Barbula sardua die pas recent als een 

aparte soort beschouwd wordt, en andere die gesplitst zijn. Zo komt de 

Schistdium apocarpum s.l. uit 1993 ongetwijfeld overeen met Schistidium 

crassipilum (muurachterlichtmos) die wij vonden. Merkwaardig is vooral het 

ontbreken van Orthotrichum cupulatum (bekerhaarmuts) op de oude inventaris 

want die was deze zomer wel echt prominent aanwezig op talrijke grafzerken. 

Of deze soort echt een nieuwkomer is of dat ze over het hoofd gezien is tussen 

haar dubbelganger Orthotrichum anomalum (gesteelde haarmuts) blijft echter 

onzeker. 
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Soortenlijst 
MARCHANTIOPHYTA  LEVERMOSSEN 

(n=5) 

1993 

(n=3) 

2018 

(n=2) 

Zeldzaam-

heid 

Rode 

Lijst 

Aneura pinguis (L.) Dumort. Echt vetmos x  vz LC 

Frullania dilatata (L.) Dumort. Helmroestmos  x a LC 

Lophocolea bidentata (L.) Dumort. Gewoon kantmos x  a LC 

Marchantia polymorpha L. Parapluutjesmos x  a LC 

Metzgeria furcata (L.) Dumort. Bleek boomvorkje  x a LC 
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BRYOPHYTA BLADMOSSEN 1993 

(n=37) 

2018 

(n=32) 

Zeldzaam-

heid 

Rode 

Lijst 
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BRYOPHYTA BLADMOSSEN 1993 

(n=37) 

2018 

(n=32) 

Zeldzaam-

heid 

Rode 

Lijst 
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Rhynchostegium murale (Hedw.) 

Schimp. 

Muursnavelmos x  va LC 

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) 

Warnst. 

Gewoon haakmos x x aa LC 

Schistidium crassipilum H.H.Blom Muurachterlichtmos x x (ddb) va NE 

Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) 

Ignatov & Huttunen 

Penseeldikkopmos x x (ddb) vz LC 

Syntrichia calcicola J.J.Amann Klein duinsterretje x x va NE 

Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) 

Huebener 

Riviersterretje x x (DDB) z LC 

Syntrichia montana Nees Vioolsterretje x x z LC 

Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. Knikkersterretje x x va LC 

Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot Groot duinsterretje  x z NE 

Tortula muralis Hedw. Gewoon muursterretje x x aa LC 

Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. Echt iepenmos  x (ddb) vz LC 
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