
Twirre natuur in Fryslân Jaargang 30, 2020, nummer 2

16

Inleiding
In totaal zijn er vijf soorten oesterzwammen in Fryslân 
bekend. Ze behoren tot het geslacht Pleurotus. Een 
uitzondering is de Oranje oesterzwam. Dit is een 
paddenstoel uit het geslacht Phyllotopsis. Elders in 
Nederland worden nog enkele soorten waargenomen, 
waaronder de Kruisdisteloesterzwam. Die soorten 
laten we hier buiten beschouwing. 

Oesterzwammen kenmerken zich o.a. door het 
volgende:
•	Grote vlezige vruchtlichamen, meestal groeiend 

in bundels op hout.
•	 De	hoed	groeit	als	een	oester	uit	loofbomenhout	
met	 een	gekrulde	 rand	naar	beneden.	De	kleur	
van de hoed varieert per soort van wit, grijs tot 
grijsbruin	of	blauwgrijs.

•	 De	lamellen	(plaatjes)	zijn	witachtig	en	staan	wijd	
uit	elkaar,	aflopend	op	de	steel.	

•	 De	steel	is	wit,	vaak	kort,	dik	en	viltig	behaard.	
Soms is de steel niet eens zichtbaar.

•	 De	sporee	(sporenafdruk)	is	witachtig.		
•	 Oesterzwammen	 veroorzaken	 witrot.	 Bij	 witrot	
wordt	 in	 het	 hout	 lignine	 afgebroken,	 naast	
cellulose	een	van	de	twee	hoofdbestanddelen	van	
hout. Een witrotaantasting is o.a. te herkennen 
aan lange houtvezels.

De Oranje oesterzwam is hierbij een vreemde eend 
in de bijt. Hij heeft diverse gemeenschappelijke 
kenmerken met de andere soorten, maar er zijn ook 
duidelijke verschillen. Oesterzwammen zullen niet 
snel verward worden met andere paddenstoelen. 
Alleen de Groene schelpzwam komt in de buurt. Deze 
heeft een olijfgroene hoed die een beetje plakkerig 
is en gelige of licht oranje lamellen bezit en ruikt 
nergens naar. 

De vijf soorten in Fryslân

a. Gewone oesterzwam
Vruchtlichaam: Een forse paddenstoel die met 
zijdestandige steel in bundels op hout groeit. De 
hoed is tot 20 cm groot en mosselvormig. De rand 
is lang ingerold. De hoed is blauwgrijs, later meer 
bruinachtig, maar ook wel bijna wit, kaal, glad en 
niet doorschijnend gestreept. De lamellen zijn wit, 
later bleekbruin en staan dicht opeen. Zij lopen op 
de steel af zonder duidelijke begrenzing. De sporee 
is wittig. De steel is wit, kort en taai. Het vlees is wit 
en dik, week bij jonge exemplaren, later taai, vooral 

in de steel, met een milde smaak en een geur die je 
zou kunnen omschrijven als ‘champignonachtig’.  
Voorkomen: De Gewone oesterzwam komt vanaf de 
late herfst tot in het voorjaar in groepen van dicht 
boven elkaar zittende hoeden voor op dode stammen 
en takken van loofbomen of op wondplekken van 
levende bomen, vooral beuk, populier en wilg, maar 
bijvoorbeeld ook op paardenkastanje. De Gewone 
oesterzwam is in Fryslân een algemeen voorkomende 
soort. De soort leeft meestal saprotroof, dat wil 
zeggen levend van dood organisch materiaal, maar 
kan ook optreden als een necrotrofe parasiet. In 
dat geval doodt de zwam eerst de boom en doet 
vervolgens mee aan de afbraak van het dode hout. 
Opmerkingen: De eerste vastgelegde waarneming 
in Fryslân was in april 1929 in de omgeving van 
Oudemirdum, Gaasterland. Onder bepaalde 
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Figuur 1. Gewone oesterzwam, Sneek, Burg. Rasterhoffpark 
(beukenlaan) 31 oktober 2009 (foto Gosse Haga).

Oesterzwammen kent iedereen wel van de supermarkt. Naast champignons worden er ook steeds 
meer oesterzwammen te koop aangeboden. Behalve de voornamelijk “grijze” Gewone oesterzwam 
zijn er tegenwoordig ook witte, gele en roze oesterzwammen te koop. Dit zijn geen kweekvarianten 
van de Gewone oesterzwam, maar (exotische) soorten met een andere smaak. Omdat misschien 
niet iedereen ervan op de hoogte zal zijn dat behalve in de supermarkten ook in de Fryske natuur 
diverse soorten oesterzwammen te vinden zijn, een kort overzicht.  

Figuur 2. Gewone oesterzwam, Kippenburg 4 januari 2019 
(foto Gosse Haga).
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omstandigheden kan deze oesterzwam op 
onverwachte	plaatsen	worden	aangetroffen.	Zo	 trof	
de schrijver van dit artikel in 2014 in Nijemirdum 
oesterzwammen aan groeiend uit de zijkant van een 
in een schuur gestalde aanhangwagen. 
Op de zwamvlok (het netwerk van zwamdraden of 
hyfen) van de Gewone oesterzwam worden knopjes 
gevormd met daarop giftige druppeltjes. Minuscule 
aaltjes of nematoden worden met dit gif gedood en 
raken doorgroeid met de zwamdraden. Op die manier 
haalt de zwam extra stikstof binnen en schakelt 
tegelijk lastige predatoren uit, want de aaltjes voeden 
zich op hun beurt met zwamdraden.  

b.	Bleke	oesterzwam
Vruchtlichaam: De hoed van de Bleke oesterzwam 
is tong- of spatel- tot schelpvormig en heeft een 
doorsnede tot circa 10 cm. Het oppervlak is glad, 
vochtig glanzend, wit of crème tot vuilgelig. De 
lamellen	zijn	aflopend	naar	de	steel,	wittig.	De	sporee	
is bleek crème. De wittige steel is heel kort, hooguit 
1 cm lang, en zijdelings aangehecht. Het vlees is 
buigzaam, wittig, met een milde smaak. De geur is 
zoetig, bijna anijsachtig. 
Voorkomen: De Bleke oesterzwam is in de zomer 
en de herfst te vinden en verschijnt daarmee eerder 
in het seizoen dan de veel algemener voorkomende 
Gewone oesterzwam. De zwam groeit op levende en 
dode stammen, stronken en takken van loofbomen 

Figuur 3. Bleke oesterzwam, Nijemirdum, Bremer Wildernis 
27 september 2008 (foto Gosse Haga).

Figuur 4. Bleke oesterzwam, Nijemirdum, Bremer Wildernis 
27 september 2008 (foto Gosse Haga).

(beuk, wilg, eik) in bij voorkeur oudere bossen op 
voedselarme gronden. De soort is in Fryslân matig 
algemeen, met name in het zuiden en zuidoosten van 
de provincie. De Bleke oesterzwam is een necrotrofe 
parasiet. 
Opmerkingen: De	 eerste	 officiële	 waarneming	 in	
Fryslân was bij Olterterp op 22 oktober 1953. De Bleke 
oesterzwam verschilt van de Gewone oesterzwam 
door een lichter gekleurde (soms ook gelige kleur) en 
een dunne, gladde hoedhuid.

c. Schubbige oesterzwam
Vruchtlichaam: De hoed is vlak, consolevormig, 
gesteeld, met een doorsnede van 4 tot 15 cm. Het 
oppervlak is mat, vezelig-viltig, met een gekerfde 
rand. De kleur van de hoed is wit of crème tot licht 
of donker grijsbruin. Bij jonge exemplaren is aan de 
hoedrand het restant van een vergankelijk velum te 
zien. Het betreft hier een velum (vlies) dat in een 
jong stadium is gespannen tussen hoedrand en steel. 
De	lamellen	zijn	bleek	crème	van	kleur,	aflopend	op	
de steel. De sporee is bleek crème. De excentrische 
steel is 2 tot 6 cm lang met een doorsnede van 1 
tot 4 cm. Het oppervlak ervan is vezelig-viltig, soms 
met ringvormende velumresten.  De kleur is wit tot 
crème. Het vlees is wittig, met een milde smaak, 
nootachtig. De geur is aangenaam (champignons).   
Voorkomen: De Schubbige oesterzwam is een 
necrotrofe parasiet die voorkomt op levende en 

Figuur 5. Schubbige oesterzwam, Rijsterbos 16 oktober 1997 
(foto Gosse Haga).
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dode stammen en stronken van loofbomen, vooral 
eik, beuk, populier en es, opvallend vaak in 
parken en lanen. Mogelijk komt dat doordat daar 
eerder gesnoeid wordt en er daardoor ingerotte 
wondplekken ontstaan waar deze zwam een sterke 
voorkeur voor heeft. De zwam is een vrij zeldzame 
soort, in onze provincie met name in het oostelijk 
deel te vinden. In tegenstelling tot de Gewone 
oesterzwam vinden we de Schubbige oesterzwam 
praktisch altijd solitair. Het is een herfstpaddenstoel. 

Opmerkingen: De eerste vermelding van deze 
soort in Fryslân dateert van november 1970. 
De vindplaats was nabij Hoorn op Terschelling. 
In de afgelopen jaren is er landelijk een sterke 
achteruitgang geconstateerd van de Schubbige 
oesterzwam, mogelijk omdat zieke bomen eerder 
worden opgeruimd (?). Daarom is deze soort op de 
Rode Lijst terechtgekomen.   

d. Trechteroesterzwam
Vruchtlichaam: De hoed is 4 tot 15 cm groot, 
centraal verdiept en trechtervormig. De kleur is 
witachtig tot bleek bruin. De lamellen zijn witachtig 
(soms ietsje crèmekleurig) en lopen heel ver door 
naar de basis. De steel is daardoor overlangs 
gegroefd. De sporee is wit tot bleek crème. De steel 
kan tot ongeveer 11 cm lang en tot 2 cm dik zijn en 
kan	variëren	van	excentrisch	tot	redelijk	centraal.	
De smaak van het vlees is melig. De paddenstoel 
heeft een sterke geur met iets van anijs. 
Voorkomen: De Trechteroesterzwam groeit in 
bundels die met elkaar vergroeid zijn op dode 
stammen van loofbomen (vooral op iep en wilg), 
op vochtige en schaduwrijke plaatsen vlak aan de 
grond op hout wat in verre staat van verrotting 
is. De paddenstoel verschijnt in de zomer en de 
herfst. Deze oesterzwam leeft saprotroof, maar ook 
als necrotrofe parasiet.
Opmerkingen: De eerste keer dat de 
Trechteroesterzwam in Fryslân is genoteerd en 
doorgegeven was op 30 oktober 2005, Parkstrand 
De Potten bij Sneek. De Trechteroesterzwam is 
in onze provincie een zeldzame paddenstoel. 
Verspreid over Fryslân is er maar een handjevol 
waarnemingen. 

e.	Oranje	oesterzwam
Vruchtlichaam: De hoeden hebben een doorsnee 
van 2 tot 7 cm. Ze zijn min of meer waaiervormig of 
halfrond, plat aan de ene kant en bolvormig aan de 
andere kant. Het oppervlak is droog en opvallend 
behaard, met name bij jonge exemplaren. De kleur 
is helder oranje, vervagend tot geelachtig oranje 
of oranjeachtig geel; in jonge staat is de rand 

Figuur 6. Schubbige oesterzwam (op eik), Oranjewoud 8 
oktober 2007 (foto Gosse Haga).

Figuur 8. Trechteroesterzwam, Maasdijk (ZH), Staelduinse 
bosch 29 mei 2019 (foto Theo Strik).

Figuur 7. Trechteroesterzwam, Maasdijk (ZH), Staelduinse 
Bosch 17 mei 2018 (foto Theo Strik).
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omgekruld. De vruchtlichamen staan vaak in toefen 
bijeen. De dunne lamellen staan dicht opeen; korte 
lamellen komen vaak voor. De kleur is helder tot 
lichtoranje. De sporee is lichtroze. De steel is 
afwezig of zeer slecht ontwikkeld en zijdelings. 
Hoeden	lijken	soms	een	slecht	gedefinieerde	‘basis’	
te delen. Het vlees is lichtoranje en zacht. Het 
verandert niet wanneer het wordt doorgesneden. De 
smaak is mild of vies en de geur is onaangenaam. 
Voorkomen: De Oranje oesterzwam is een 
saprotrofe zwam op dood hout van allerlei soorten 
bomen. In Nederland zijn vondsten op diverse 
loofbomen zoals beuk, esdoorn en populier gedaan. 
De kans om exemplaren te vinden is het grootst in 
het najaar en het begin van de winter. 
Opmerkingen: De eerste waarneming in Fryslân 
was op 21 november 2016 in het Katlijkerschar. 
Naderhand is de soort er op meerdere plekken 
gevonden, o.a. op een liggende en rottende stam 
van een paardenkastanje. Verder tot nog toe 

Figuur 9. Oranje oesterzwam, Katlijkerschar 25 november 
2017 (foto Gosse Haga).

Figuur 10. Oranje oesterzwam, Katlijkerschar 25 november 
2017 (foto Gosse Haga).

Sleuteltje voor de Fryske oesterzwammen

1a. De kleur van de vruchtlichamen (onder- en bovenkant) is oranje  Oranje oesterzwam
1b. De kleur van het vruchtlichaam is niet oranje      2 

2a. Hoedrand jong zonder velumresten (velum = het vlies dat oorspronkelijk lamellen heeft bedekt).
 Hoed niet barstend in schubjes           3
2b. Hoedrand jong behangen met velumresten. 
 Hoed 4 tot 15 cm in doorsnee, wit of grijswit, viltig, oud of droog in schubjes opbarstend.
 Op loofbomen        Schubbige oesterzwam

3a. Steel bij volwassen vruchtlichamen zijdelings      4
3b. Steel bij volwassen vruchtlichamen excentrisch tot ongeveer centraal. Hoed 5 tot 12 cm in doorsnee, 

wit tot okerkleurig, trechtervormig verdiept. Op stronken   Trechteroesterzwam

4a. Hoed 2 tot 10 cm in doorsnee, wit tot roomkleurig, niet gestreept. Lamellen en steel wit. Op 
stammen, stronken van loofbomen. Vaak op wilg    Bleke oesterzwam

4b. Hoed 4 tot 20 cm in doorsnee, bleek tot donker grijsbruin, straalsgewijs gestreept. Lamellen en
 steel wit. Op stammen, stronken van loofbomen. De wintervorm van deze soort verschijnt laat 
 in de herfst en heeft een blauwgrijze hoed     Gewone oesterzwam

op één andere plek in onze provincie. De Oranje 
oesterzwam is een nieuwkomer in Nederland. De 
eerste waarneming was in 2007 op landgoed Oud-
Amelisweerd bij Utrecht. De soort komt elders in 
Europa verspreid voor, maar lijkt wel in opmars te 
zijn. Sedert 2007 is het aantal meldingen in ons 
land van deze soort ook snel groeiende. In Noord-
Amerika komt deze zwam over het gehele continent 
vrij algemeen voor op naaldhout. In Costa Rica kun 
je	de	zwam	daarentegen	op	eikenhout	aantreffen.	

Dankzegging 
Voor de verspreiding van oesterzwammen in Fryslân 
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Figuur 11 – 15. Verspreidingskaartjes van oesterzwammen in 
Fryslân (bron: gegevensbank van Paddenstoelenwerkgroep 
Fryslân en Verspreidingsatlas Paddenstoelen).
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