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Tweede lichenologisch bezoek van de WBL aan het Kollintenbos en het bos van 
Aa op 17/11/2018 

Dries Van den Broeck1, Daniel De Wit2 & Leo Vanhecke3 

 
Inleiding 

Dit is de tweede keer dat de vereniging een bezoek bracht aan dit gebied. De eerste 

keer gebeurde dat op 2 april 2011. Van het eerste is er alleen een verslag gemaakt over 

de mossen, niet over de lichenen (De Beer 2012). De aanwezige lichenen werden toen 

wel genoteerd maar nog niet gepubliceerd. Deze zijn in dit artikel onderaan terug te 

vinden in de soortenlijst, kolom 2 onder de hoofding 2011. De rest van dit artikel 

handelt grotendeels over het tweede bezoek. Een derde bezoek vond plaats in 2019 

(zie verder in dit tijdschrift). Een vierde bezoek zal doorgaan in het voorjaar van 2020.  

 

Het gebied 

Het bos van Aa en het aangesloten Kollintenbos zijn Europees beschermde 

natuurgebieden als onderdeel van Natura 2000-gebied. Beide worden beheerd door 

Natuurpunt.  

Het bos van Aa is gelegen in Zemst-Laar, een dorp in het westen van de gemeente 

Zemst en is eigendom van de Vlaamse Waterweg. Het ligt vlak bij het Zeekanaal 

Brussel-Schelde en enkele kilometers ten zuidoosten van Kapelle-op-den-Bos. In de 

14e eeuw wordt het bos al vermeld en was toen zo'n 540 ha groot. Door houtkap bleef 

er tegen het einde van de 19e eeuw niet veel meer over van het bos en was het 

grotendeels omgevormd tot landbouwgebied. Tot de jaren 60 van de 20e eeuw bestond 

dit landbouwgebied vooral uit boomgaarden. Begin jaren 70 van de 20e eeuw werd 

220 ha onteigend door de overheid voor de aanleg van een nieuwe sluis te Zemst. Een 

115 ha groot gebied werd omdijkt teneinde slib te storten dat vrijkwam bij de aanleg 

van de sluis. Het water werd via de Aabeek afgevoerd. Eind jaren 70 begon firma De 

Dijcker met zandwinning uit de restanten van het opgespoten slib. Na verloop van tijd 

begon deze firma steeds dieper te graven zodat een zandgroeve ontstond. Ondertussen 

ontstonden er plannen om het gebied om te vormen tot een stortplaats, terwijl ook in 

activiteiten als  motorcross waren voorzien. Vanaf 1989 kwam er verzet uit de streek 

tegen deze plannen en in 1994 werd de actiegroep MENZZ (Moet Er Nog Zand Zijn) 

opgericht. Uiteindelijk werd door dit verzet bereikt dat het gebied slechts voor de 

zandwinning gebruikt zou worden en vervolgens zou worden omgevormd tot 

natuurgebied. Vanaf 2004 zouden de diepere gaten die door de zandwinning zijn 

ontstaan, worden opgevuld met grond. Tegen betaling konden bedrijven daar grond 

storten. De eindbestemming van het gebied zou natuurgebied zijn 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_van_Aa). 
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Het Kollintenbos is een langwerpig bos van zo’n 40 ha met 7 hectare hooilanden 

eromheen en wordt in tweeën gesneden door de Laarbeek. Het is gelegen op een 

kleine kilometer ten westen van het dorpje Laar te Zemst. De Laarbeek stroomt naar 

het Kollinten als een beek van amper één meter breed, maar in het laaggelegen bos 

bereikt ze in lange, natte periodes soms een breedte van tientallen meters. Als ze het 

bos verlaat lijkt het wel een flessenhals want terug amper één meter breed. Op de 

Ferrariskaarten uit 1777 is te zien dat het Kollintenbos toen pakken groter was dan 

vandaag. Vanaf begin 19e eeuw werd zeer veel bos gekapt omwille van o.a. de 

landbouw. De nattere stukken bleven gespaard omdat deze niet voor landbouw 

geschikt waren (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kollinten).  

 

Verslag van de tweede excursie  

Op een zonnige maar kille zaterdag gidste Herman Dierickx de zeven deelnemers 

doorheen een gedeelte van het gebied. Eerst verkenden we in het bos van Aa een 

aantal steile zandhellingen waarop we de eerste verrassing van de dag vonden: 

Cladonia cariosa (knobbelig heidestaartje). Er moest wel wat chemie bij komen 

kijken om tot een zekere determinatie te komen (K+ geel, P+ geel). Vervolgens 

bekeken we een stuk moerasbos waar we in het natste gedeelte, dat we pas tegen 12 

uur bereikten, de bijzonderste soorten aantroffen, alle op wilg: Chaenotheca 

brachypoda (groen schorssteeltje), Opegrapha vermicellifera (gestippeld schriftmos), 

Alyxoria viridipruinosa (limoenschriftmos) en een piepklein exemplaar van 

Dendrographa decolorans (purperkring). Na het nuttigen van de boterhammen in de 

tuin van Gerda en Marnik trokken we naar het Kollintenbos. Meest bijzonder waren 

één exemplaar van Physcia tribacioides (witkopvingermos) en één exemplaar van een 

Ramalina die na onderzoek R. canariensis (breed takmos) bleek te zijn. Daarnaast 

vonden we op vlier Macentina (syn. Psoroglaena) stigonemoides (charamos) die 

microscopisch nazicht behoefde: bij microscopische doorsnede moeten kleurloze 

papillen op de cellen te zien zijn. Filip Fleurbaey ontfermde zich hierover en kon deze 

determinatie bevestigen. Een aantal deelnemers verzamelden Athallia pyracea 

(gewoon boomzonnetje) op populier om thuis na te kijken. 

 

Duiding bij bijzonderste soorten 

Bij elke van deze soorten wordt de verspreiding in Nederland 

(www.verspreidingsatlas.nl), in België (checklist van België, Luxemburg en Noord-

Frankrijk; Diederich et al. 2019) , eigen (al dan niet gepubliceerde gegevens) en in de 

provincie Antwerpen besproken. De provincie Antwerpen is in Vlaanderen de enige 

provincie die vrij goed onderzocht is op de aanwezigheid van lichenen.  

Alyxoria viridipruinosa (limoenschriftmos) wordt niet vermeld in de checklist 

(Diederich et al. 2019) want nog maar recent als aparte soort onderscheiden van 

Alyxoria varia (Timmerman & Aptroot 2012). In het veld is het gelig thallus van A. 

viridipruinosa het meest kenmerkende verschil. Deze soort neemt in Vlaanderen toe 

maar werd nog niet aangetroffen in de provincie Antwerpen maar wel in Oost-
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Vlaanderen (ongepubliceerde gegevens) en ook in West-Vlaanderen (Van den Broeck 

2019).  

 

Athallia pyracea (gewoon boomzonnetje) wordt in de checklist (Diederich et al. 2019) 

vermeld van telkens één locatie in het Vlaams district en één in het Kempens district 

en wordt als zeer zeldzaam beschouwd voor het Maasdistrict. In de provincie 

Antwerpen is ze bekend van acht locaties (deels ongepubliceerde gegevens; Van den 

Broeck 2016). In Nederland wordt ze beschouwd als een zeer zeldzame soort.  

Het geslacht Athallia werd voor het eerst onderscheiden in 2013. Het is één van de 31 

nieuwe genera die onderscheiden werden op grond van een fylogenetische analyse en 

evaluatie van de familie Teloschistaceae waarvan ondermeer de Caloplaca’s deel van 

uitmaken. Caloplaca was toen nog een reusachtig geslacht met een 1000-tal soorten 

(Arup et al. 2013). Athallia pyracea (tot voor enkele jaren dus Caloplaca pyracea) 

hoorde samen met Caloplaca holocarpa en nog 17 andere morfologisch gelijkaardige 

soorten thuis in de vroegere Caloplaca holocarpa-groep (Arup 2009). Thans bestaat 

het genus Athallia uit 9 soorten waaronder ook de bij ons voorkomende soorten A. 

pyracea, A. holocarpa en A. cerinella. In de determinatiesleutel van Arup (2009) 

wordt Caloplaca pyracea (thans dus Athallia pyracea) gekenmerkt door “lage”, 

lichtjes convexe areolen die grijsachtig tot bleek oranje gekleurd zijn. De apotheciën 

zijn geel-oranje tot oranje, 0.5 tot 1 mm en doorgaans worden ze gekenmerkt door een 

dunne thallleuze rand. De soort komt in Noordelijk Europa vooral voor op populier, 

maar soms ook op de korst van andere bomen of op hout. Volgens dezelfde auteur 

heeft C. holocarpa (thans dus A. holocarpa) daarentegen gewoonlijk een onopvallende 

grijsachtige tot geel thallus en gele tot oranje-gele, 0.2 tot 0.6 mm (uitzonderlijk 1 

mm) brede apotheciën met een onopvallende rand. Soms groeien ze op populieren, 

maar vaak ook op andere boomsoorten en struiken. De morfologische verschillen 

tussen A. pyracea en A. holocarpa lijken op basis van de besproken morfologische 

kenmerken dus vrij klein, ondanks dat A. holocarpa overwegend een steenbewonend 

korstmos zou zijn en A. pyracea hoofdzakelijk een korstbewonend korstmos (Arup 

2009), maar beide taxa zijn echter niet exclusief gebonden aan die substraten. 

Illustratief voor die problematiek is een oude (1923) zwart-wit (!) foto (fig. 7 in Arup 

2009) waarop beide soorten op een zelfde substraat in twee gescheiden zones 

voorkomen en duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn op basis van kleurverschillen 

(op de foto dus grijstinten) en verschillen in de dikte van de apotheciënrand. Het 

materiaal gevonden op populier in het Kollintenbos heeft een zeer dun, wit-grijzig en 

droogvliezig thallus, dat aan zijn buitenranden min of meer losgekomen was van het 

substraat. Centraal waren de thallus-resten areollair opgesplitst tot min of meer 

donkergrijze eilandjes (verkleuring door wierkolonies?) tussen de apotheciën. De 

apotheciën zelf zijn zeer klein (< 0.5 mm) en liggen verspreid in kleine groepjes en 

wijd uiteen (ze raken elkaar niet). Het betreft overwegend nog jonge, niet volgroeide 

apotheciën. Tussenin bevinden zich ook gladde, gelige vlekjes die als kleine 

verhevendheden boven het oppervlak uitsteken. De apotheciën lijken ook wat los te 

staan t.o.v. het thallus. De binnenhelft van de relatief dikke buitenrand van de 
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apotheciën is mee oranjeachtig gekleurd in hetzelfde dooiergelig-oranje als van de 

schijf van de apotheciën. De buitenzijde van de apotheciënrand daarentegen is iets 

groenig grijs. Omdat het geheel wat leek op foto's van sommige Candelariella's werd 

toch met K getest op de apotheciën en duidelijk was de roodverkleuring. Ook als 

Caloplaca pyracea was A. pyracea dus een soort die nog niet lang onderscheiden werd 

in onze gewesten. In bijna alle courante determineerwerken en korstmosliteratuur van 

de laatste decennia in de landen rondom ons werd Caloplaca pyracea niet als een 

aparte soort opgenomen. Diederich & Sérusiaux (2000) bv. vermelden nog dat C. 

pyracea een synoniem is van C. holocarpa. In Wirth & Kirschenbaum (2014) 

daarentegen wordt Caloplaca pyracea als een aparte soort opgenomen, maar wordt C. 

holocarpa niet vermeld. Zij vermelden wel ook de aanwezigheid van geel-oranje 

plekjes in het thallus, die overeenstemmen met apotheciën-initialen, en op het verschil 

in kleur van de binnen- en buitenkant (respectievelijk oranje en grijsachtig) van de 

apotheciënrand, twee kenmerken die ook heel duidelijk aanwezig zijn bij het materiaal 

van het Kollintenbos. In de laatste uitgave van de Veldgids korstmossen (van Herk et 

al. 2017, p. 310) wordt gewezen op (verder niet gespecifieerde) misverstanden rond A. 

holocarpa en zijn beide soorten wel apart opgenomen als vertegenwoordigers van het 

nieuwe genus Athallia. De auteurs geven weliswaar weinig zekerheid i.v.m. de 

determinatie ervan. Bij het muurzonnetje (Athallia holocarpa) wordt in de rubriek 

"andere soorten" ook A. pyracea vermeld (gewoon boomzonnetje), waarbij als 

diagnostische kenmerken alleen de oranje apotheciën en de hoofdzakelijke epifytische 

groei vermeld worden, evenals de invloed van kalkstof of de nabijheid van 

bastwonden. Het materiaal van het Kollintenbos werd inderdaad ook aangetroffen kort 

bij een bastwond. A. holocarpa daarentegen moet ondermeer gekenmerkt worden door 

zijn gele apotheciën, een dun thallus en kleine sporen. Hoewel het momenteel dus 

moeilijk blijft om met volstrekte zekerheid onderscheid te maken tussen beide soorten 

lijkt het er sterk op dat we in het geval van het Kollintenbos met Athallia pyracea te 

maken hebben. Meer in het algemeen zal het zeker de moeite lonen om verder te 

proberen A. pyracea te onderscheiden van A. holocarpa. Mogelijks is de huidige 

zeldzaamheid veeleer een gevolg van het feit dat deze soort zeer lang over het hoofd 

werd gezien. 

 

Chaenotheca brachypoda (groen schorssteeltje) groeit in Nederland en Vlaanderen 

bijna uitsluitend in diepe schorsspleten van wilg. Het is daarnaast in Wallonie onder 

andere ook bekend van afstervende rechtopstaande stammen van beuk (Van den 

Broeck et al. 2017). Volgens de checklist (Diederich et al. 2019) groeit groen 

schorssteeltje op oude stammen van els, es en wilg, vaak in schorsspleten en is deze 

bekend van één locatie in het Vlaams district, één locatie in het Brabants district, één 

locatie in het Lotharings district en zeer zeldzaam in het Maasdistrict. Dit is een 

onderschatting van het voorkomen van deze soort wat onder meer het gevolg is van 

een sterke uitbreiding de laatste jaren van soorten van dit geslacht (Van Dort & Spier 

2013) wat wordt beschouwd als een mogelijk gevolg van meer dood hout in bossen en 
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minder luchtvervuiling (Verboom & Sparrius 2018). Uit de provincie Antwerpen werd 

Chaenotheca brachypoda evenwel nog niet opgegeven.  

 

Cladonia cariosa (knobbelig heidestaartje) staat in Nederland op de rode lijst als 

kwetsbaar en is zeer soms te vinden in kustduinen (www.verspreidingsatlas.nl). 

Volgens de checklist is deze Cladonia in België bekend van zanderige min of meer 

kalkrijke bodems en van industriegronden die vervuild zijn met zware metalen (lood 

en zink) en overal zeldzaam tot uiterst zeldzaam (Diederich et al. 2019). In de 

provincie Antwerpen bekend van vier locaties: militair domein van Tielen (Van den 

Broeck et al. 2004), Groot Schietveld (Van den Broeck 2017), de voormalige 

kleiputten van Terhagen (ongepubliceerde gegevens) en een zandvlakte in de 

Antwerpse haven (ongepubliceerde gegevens).  

Macentina stigonemoides (syn. = Psoroglaena stigonemoides) (charamos) is een 

onopvallende soort, zeldzaam in Nederland op neutrale schors. In 78,5 % van de 

gevallen betreft het vondsten op vlier. Volgens de checklist van België, Luxemburg en 

Noord-Frankrijk (Diederich & Sérusiaux 2000)  is deze soort in België slechts bekend 

van één locatie in het Brabants district en één in het Lotharings district en is ze 

zeldzaam in het Maasdistrict, meestal langs rivieren of in beschaduwde en vochtige 

omstandigheden. In de provincie Antwerpen is de soort nu bekend van drie locaties 

(ongepubliceerde gegevens). Ze wordt zeer waarschijnlijk over het hoofd gezien. 

Kenmerkend zijn een matje van groene, vertakte, aan de top afgeronde draden. 

Microscopisch zijn ze gemakkelijk van algen of mossen te onderscheiden door de 

aanwezigheid van kleurloze papillen op de cellen.  

 

Opegrapha vermicellifera (gestippeld schriftmos) wordt in de checklist als 

uitgestorven in Vlaanderen opgegeven (niet meer gevonden na 1900). Na 2003 echter 

is ze opnieuw enkele keren gevonden: in Vlaams Brabant (Doode Bemde, 

Ganzepootvijver) (Van den Broeck et al. 2007) en nu dus ook nog in het Kollintenbos) 

en in West-Vlaanderen (Kasteel Sterrebos en Zwinbosjes) (Van den Broeck & 

Hantson 2008; Van den Broeck 2019). In de provincie Antwerpen is ze thans van één 

locatie bekend (Weert, Bornem) (ongepubliceerde gegevens). 

 

Physcia tribacioides (witkopvingermos) is in België enkel bekend uit Vlaanderen met, 

volgens de checklist, één locatie in het Vlaams district, één in het Kempens district en 

één in het Brabants district. Bekend van negen locaties in de provincie Antwerpen 

(Van den Broeck 2016 en deels ongepubliceerde gegevens). In Nederland is de soort 

zeldzaam, maar niet bedreigd, op laanbomen. In uitbreiding.  

 
Vergelijking resultaten 2011-2018 

De in 2011 wel maar in 2018 niet gevonden soorten betreffen voornamelijk 

grondbewonende soorten, steenbewonende soorten en lichenicole fungi. De leden van 

de laatste groep worden gemakkelijk over het hoofd gezien. Een aantal grond- en 
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steenbewonende soorten waaronder Blennothallia crispa, Enchylium tenax, 

Flavoplaca citrina, Lecanora dispersa en Trapelia coarctata werden nu niet gevonden 

omdat ze in 2011 aangetroffen werden op een in 2018 niet bezochte locatie 

beschreven door De Beer (2012) als een sterk gestoord terrein waarop vrachtwagens 

op- en afrijden, een terrein dus met nogal wat steenslag in de bodem en duidelijke 
kalkinvloed. 

 

Deelnemers 2018 

Angèle De Bruyckere, Daniel De Wit, Herman Dierickx, Filip Fleurbaey, Jackeline 

Poeck, Dries Van den Broeck, Leo Vanhecke 

 

Soortenlijst  

Kolom 1: soorten gevonden in het gehele gebied over de twee jaren; kolom 2: 

aangetroffen soorten in het gebied in 2011; kolom 3: aangetroffen soorten in de 

bezochte locaties van de verschillende deelgebieden in 2018. Vermeld worden de 

verschillende substraten.  

 2011 2018 

   

Bos van Aa: 

bijenput 

Bos van Aa: 

moerasbos 
Kollintenbos 

Alyxoria varia    Salix   

Alyxoria viridipruinosa    Salix   

Amandinea punctata X   Populus Quercus 

Anisomeridium polypori X   Salix Quercus 

Arthonia radiata X     Alnus 

Arthonia spadicea X     Quercus 

Athallia pyracea      Populus 

Athelia arachnoidea X       

Bacidina sulphurella X       

Blennothallia crispa X       

Buellia griseovirens X       

Burgoa angulosa X       

Caloplaca obscurella X     Schors 

Candelaria concolor X   Salix Fraxinus 

Candelariella reflexa X   Salix Quercus 

Candelariella vitellina      Schors 

Catillaria nigroclavata      Fraxinus 

Chaenotheca 

brachypoda 
   Salix   

Cladonia cariosa X Terrestrisch     

Cladonia coniocraea  Terrestrisch     

Cladonia fimbriata X Terrestrisch     
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 2011 2018 

   

Bos van Aa: 

bijenput 

Bos van Aa: 

moerasbos 
Kollintenbos 

Cladonia furcata X Terrestrisch     

Cladonia humilis X Terrestrisch     

Cladonia ramulosa X       

Cladonia scabriuscula  Terrestrisch     

Cladonia subulata X Terrestrisch     

Coenogonium pineti X     Stronk 

Dendrographa 

decolorans 
X   Salix   

Diploicia canescens      Quercus 

Enchylium tenax X       

Evernia prunastri X     Fraxinus 

Flavoparmelia caperata X     Fraxinus 

Flavoplaca citrina X       

Graphis scripta X       

Halecania viridescens X       

Hyperphyscia 

adglutinata 
X   Salix Quercus 

Hypotrachyna 

afrorevoluta 
X       

Hypotrachyna revoluta      Quercus 

Illosporiopsis 

christiansenii 
   

Physcia 

adscendens 
  

Lecania cyrtella X   Sambucus   

Lecania naegelii X     Fraxinus 

Lecanora barkmaniana X   Salix Quercus 

Lecanora carpinea X     Quercus 

Lecanora chlarotera X   Salix Quercus 

Lecanora dispersa X       

Lecanora expallens X     Quercus 

Lecanora hagenii X       

Lecanora saligna X       

Lecanora symmicta X       

Lecidella elaeochroma X   Salix Quercus 

Lepraria finkii X   Salix Fraxinus 

Lepraria incana X     Quercus 

Melanelixia subaurifera X   Salix Populus 

Micarea micrococca X       

Opegrapha 

vermicellifera  
  Salix   
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 2011 2018 

   

Bos van Aa: 

bijenput 

Bos van Aa: 

moerasbos 
Kollintenbos 

Paranectria oropensis X       

Parmelia sulcata X     Quercus 

Parmotrema perlatum X     Acer 

Peltigera didactyla X Terrestrisch     

Phaeophyscia 

orbicularis 
X   Salix Quercus 

Phlyctis argena X     Quercus 

Physcia adscendens X Mos Salix Quercus 

Physcia tenella X   Salix Quercus 

Physcia tribacioides      Fraxinus 

Physconia grisea X   Salix Acer 

Polycauliona polycarpa X     Quercus 

Porina aenea X   Salix Quercus 

Pronectria robergei X       

Pseudoschismatomma 

rufescens 
X   Salix Quercus 

Psoroglaena 

stigonemoides 
   Sambucus   

Punctelia borreri X     Populus 

Punctelia jeckeri X     Dood hout 

Punctelia subrudecta X   Salix Acer 

Ramalina canariensis     Populus 

Ramalina farinacea X    Salix Quercus 

Syzygospora 

physciacearum 
X   

Physcia 

adscendens 

Physcia 

adscendens 

Trapelia coarctata X       

Trapelia glebulosa X Baksteen     

Trapeliopsis gelatinosa X       

Tubeufia heterodermiae X       

Verrucaria muralis X Baksteen     

Xanthoria parietina X Mortel Salix Quercus 

Xanthoriicola physciae X     
Xanthoria 

parietina 
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