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Het gebied
In het Zwanenwater bij Callants-
oog vinden we droge, kalkarme tot 
kalkhoudende graslanden voor-
namelijk aan de westkant van de 
twee meren die als enige langs de 
Hollandse kust nog een natuurlijk 
waterregime hebben. In de winter 
is de grondwaterstand ongeveer 
80 cm hoger dan in de zomer. Het 
Zwanenwater heeft een zeer geva-
rieerde vegetatie. Aan de oostkant 
komen vooral heidevegetaties voor, 
die arm zijn aan paddenstoelen. 
Rond de meren vind je vooral riet-
velden en wilgenstruwelen. Aan de 
westkant domineren de graslanden. 
De droogste en hoogste stukken 
hebben relatief een gering aantal 
soorten paddenstoelen. De rijkste 
stukken bevinden zich in het over-
gangsgebied tussen deze hogere 
duinen en de laagste vegetaties, die 
behoren tot de bloemrijke rietlan-
den. Deze rijke stukken behoren tot 
het ‘fakkelgrastype’. Dit type vege-
tatie komt voor op ontkalkte, droge 
bodems, waar geen verstuiving 

Paddenstoelen in 
het Zwanenwater

plaats vindt en het vegetatiedek ge-
sloten is. Kenmerkende planten zijn 
smal fakkelgras, gewoon struisgras, 
fijn schapegras en veldbeemdgras 
(Ten Haaf, 2009). Als kruiden 
vallen geel walstro, schapenzuring 
en kleine leeuwentand op. Verder 
bloeien hier in het voorjaar soorten 
als muizenoor, vleugeltjesbloem en 
mannetjesereprijs. Om verruiging 
te voorkomen worden deze duinen 
extensief begraasd met koeien.

Wasplaten
Wasplaten worden wel beschouwd 
als de orchideeën onder de padden-
stoelen. Ze behoren tot de plaat-
jeszwammen. De meeste soorten 
zijn klein, maar hebben opvallende 
kleuren zoals rood, oranje en geel. 
Als ze ouder worden en bij veel 
regen verbleken ze echter snel. Een 
uitzondering vormt de zwartwor-
dende wasplaat, die van roodachtig 
in zwart verandert. De wasplaten, 
behorend tot het geslacht Hygro-
cybe, zijn uiterst gevoelig voor 
het gebruik van kunstmest. Het is 

dan ook niet verwonderlijk, dat zij 
vrijwel uitsluitend voorkomen in 
natuurgebieden of in gebieden met 
een zeer extensieve begrazing. Veel 
soorten staan dan ook op de Rode 
Lijst (soorten die ernstig worden 
bedreigd). Hun voorkomen en 
talrijkheid varieert sterk van jaar 
tot jaar, afhankelijk van regenval 
en/of vroeg invallende vorst. In het 
Zwanenwater zijn ze het sterkst 
vertegenwoordigd in de graslanden 
die behoren tot het fakkellandgras-
landtype. 
De zwartwordende wasplaat en de 
puntmutswasplaat zijn de vroegst 
verschijnende soorten. Later in het 
seizoen komen massaal de sneeuw-
zwammetjes te voorschijn, soms 
honderden bij elkaar. Een ander, 
wat meer geelgetint wit padden-
stoeltje, is het geurende sneeuw-
zwammetje, dat minder talrijk is. 
Deze soort heeft een sterke, zoete, 
aangename honinggeur als de 
hoed wordt fijngewreven. Verder 
verschijnen dan elfenwasplaat, 
papegaaizwammetje, vuurzwam-
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De droge kalkarme tot kalkhoudende duingraslanden zijn buitengewoon 
rijk aan paddenstoelen. Er groeien soorten die elders in het land in de 
weidegebieden zelden voorkomen, omdat deze bemest worden voor de 
grasopbrengst. In dit artikel worden een aantal soorten besproken, die 
kenmerkend zijn voor de graslanden in het Zwanenwater.
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metje en vermiljoen wasplaat. De 
minst algemene soort is een klein 
geel wasplaatje zonder Nederlandse 
naam: Hygrocybe vitellina. Deze 
groeit vooral in moskussens.
Er is nog een kleine felrode was-
plaat, die al in juli verschijnt. Het 
is de broze wasplaat. Deze groeit in 
een soort overgangsgebied van een 
type grasland, dat ‘bloemrijk riet-
land’ heet. Deze vaak onder water 
staande graslanden worden regel-
matig gemaaid om verruiging te 
voorkomen. Het strooisel wordt af-
gevoerd om zodoende verschraling 
te bewerkstelligen. In dit landschap 
groeien soorten als wateraardbei, 
moeraskartelblad en waternavel. In 
het Zwanenwater vinden we deze 
bloemrijke rietlanden vooral aan de 
zuidwestkant van het noordelijke 
meer.

Knotszwammen 
en aardtongen
Laat in het seizoen, na voldoende 
herfstregens, verschijnen de ver-
schillende knotszwammen. Deze 
groeien vooral tussen het mos. De 
naam doet denken aan forse pad-
denstoelen, maar in werkelijkheid 
zijn ze maar enkele centimeters 
hoog en komen ze nauwelijks bo-
ven het mos uit.
De algemeenste is de verblekende 
knotszwam, een kleine, oranjeach-
tige knotszwam die bij het ouder 
worden verbleekt. Ze groeien vaak 
in groepjes. Minder talrijk zijn de 
gele knotszwam en de witgetinte 
wormvormige knotszwam. Die 
worden allemaal geflankeerd door 
de zwartgekleurde aardtongen. 
Deze zijn in het veld moeilijk van 
elkaar te onderscheiden. Wolfskeel 
noemt minstens vier soorten, 
waarvan de ruige aardtong de meest 
talrijke is (Wolfskeel, 1997). 

Nauw verwant aan de knotszwam-
men zijn de koraalzwammen. Twee 
soorten zijn in de graslanden van 
het Zwanenwater algemeen: de 
sikkelkoraalzwam en de asgrauwe 
koraalzwam. Ook deze knotszwam-
men en aardtongen behoren tot de 
sterk bedreigde soorten.

Overige soorten 
De soortenrijkdom van het open 
droge duin is groot en het is 
moeilijk om niet in dorre lange 
lijsten van namen te vervallen. Heel 
opvallend en algemeen zijn ook de 
grote parasolzwam en de ruitjes-
bovist, die al vroeg in de zomer 
verschijnen. Andere soorten die in 
deze droge graslanden te vinden 
zijn, zijn de duinparasolzwam, 
het elfenschermpje en een aantal 
soorten satijnzwammen. Daar waar 
kruipwilgen staan is de kruipwilg-
russula een opvallend fraaie soort.
Voor alle genoemde soorten is een 
uitgekiend beheer van maaien en 
afvoeren en extensieve begrazing 
van groot belang om deze rijkdom-
men te behouden.
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