
Kerk en begraafplaats van Wezembeek-Oppem op 11 september 2021 

door een lichenologische bril bekeken 
Daniel De Wit 

Wezembeek-Oppem is door zijn ligging in de nabijheid van Brussel en haar Franstalige expansiedrift 

bevorderd tot een faciliteitengemeente. En ze hebben het daar echt zeer expansief bekeken want er 

is zo maar eventjes 20 ha voorzien voor hun overleden dorpsgenoten, die ze evenwel delen met de 

afgestorvenen van Sint-Lambrechts-Woluwe en Etterbeek. Samen met de Sint-Pieterskerk dus een 

prima opwarming voor ons Eifel-weekend van volgende week. 

Met Daniel De Wit, Peter D’Joos, Paul Geyselings, Min Pauwels en Nicole Rinkes werd eerst de kerk 

met bijhorend kerkhof en kerkhofmuur geïnventariseerd wat ons reeds 38 soorten opleverde. Het 

kerkhof was omringd door lindes, maar buiten een mooi exemplaar van Flavoparmelia caperata 

(bosschildmos) brachten deze, normaal lichenologisch waardevolle bomen,  weinig bij aan de 

lichenendiversiteit. Terrestrisch werd enkel Blennothalia crispa (gewoon geleimos) gevonden, maar 

de kalkzandsteen van de kerk en de kerkhofmuur, deden wel hun duit in het zakje met typische 

soorten van een dambordjes-associatie (Circinarietum contortae): Circinaria contorta (rond 

dambordje), C. calcarea (plat dambordje), Flavoplaca citrina (gewone citroenkorst), Lecania erysibe 

(stofglimschoteltje), Lecanora crenulata (rafelschotelkorst), vier Verrucaria-soorten(stippelkorsten) 

e.a.. Geen opmerkzame vondsten, buiten de Bilimbia sabuletorum (mosvreter) dan, maar toch een 

goede oefening. 

 

Foto Peter D’Joos 



Lecanora crenulata (rafelschotelkorst) is een schotelkorst (de vruchtlichaampjes zijn als schoteltjes 

en hebben een rand die dezelfde kleur heeft dan zijn thallus. Precies deze rand is een determinerend 

kenmerk, namelijk een kring van ‘tv-worstjes’! 

 

Bilimbia sabuletorum kapselt het mos in en kan het op die wijze ook doden - Foto Min Pauwels 

In de namiddag ging het richting de grote begraafplaats, aan de Kerkhofstraat, waar een laan met 

lindes ons naar de ingang leiden. En daar doet Paul zijn grote ontdekking: Pronectria oligospora, een 

parasiet op Punctelia subrudecta (gestippeld schildmos). Zeer zeldzaam, op basis van het geringe 

aantal waarnemingen, maar vermoedelijk algemeen door niet gekend. Lees het artikel erover in 

Buxbaumiella 106 (2016) p.11-14 en je zult alle nodige info hebben om hem met succes te vinden. 

Voor de kenners volstaat de omschrijving: ‘een parasiet met roodachtige ingezonken peritheciën, 

zonder haren, op de afgestorven lobben van Punctelia subrudecta’, om je waarneming te 

aanvaarden. 



 

Pronectria oligospora met oranje ingezonken peritheciën - Foto Peter D’Joos 

 

We zijn nog niet op de begraafplaats en Trapeliopsis granulosa (lichte veenkorst) komt in zicht op 

een steunpaal van een appel? Neen, peer zegt Paul met zekerheid, want er is een bladziekte op te 

zien die alleen bij peer en jeneverbes voorkomt nl. de peer-jeneverbesroest! Bijkomend kenmerk om 

het onderscheid tussen een appelboom en een perelaar te maken is, dat de bladschijf en de bladsteel 

bij de perelaar ongeveer even lang zijn, terwijl bij de appelboom de bladsteel maar half zo lang is dan 

de bladschijf. 

 

De peer-jeneverbesroest op onderzijde van het perenblad – foto Peter D’Joos 

Eens tussen de graven was het vooreerst een bakstenen muur die onze aandacht trok want die was 

begroeid met Cladonia’s, die voor bekermossen, reusachtige bekers en vertakkingen hadden.  

 



 

Spruitende en vertakte bekermossen op een bedje van grondschubben en mos – Foto Min Pauwels 

De muur bood ons verder nog enkele juweeltjes aan zoals Trapelia placodioides (wit sterschoteltje) 

dat met C rood kleurde en Diplotomma alboatrum (gewone cementkorst). 

 

Diplotomma alboatrum  zeer variabel qua uitzicht, maar niet in zijn voorkeur voor een kalkhoudende, 

meestal verticale ondergrond – foto Min Pauwels 



Maar uiteindelijk was onze grootste verwondering een grafsteen waarop Amandinea punctata 

(vliegenstrontjesmos), Candelariella vitellina (grove geelkorst), Lecanora polytropa (geelgroene 

schotelkorst), Rufoplaca subpallida (bleek dijkzonnetje) en Myriospora rufescens (bleek 

steenschubje) te vinden waren. 

 

Lichenenzoekers in actie - Foto  Min Pauwels 

 

Amandinea punctata, Candelariella vitellina en Lecanora polytropa  vredig samen op zuur gesteente  

foto Peter D’Joos 



 

Rufoplaca subpallida  met donkerrode apotheciën – foto Peter D’Joos 



 

Myriospora rufescens  kolonie van hoekige schubjes met ingezonken apotheciën – foto Peter D’Joos 


