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Paddenstoelenwerkgroep: daar valt wat te leren! 

 
Arie Dwarswaard 
 
Niet alleen vogels hebben de interesse van leden 
van onze vereniging. Wie het lijstje met 
werkgroepen doorneemt, komt ook de 
Paddenstoelenwerkgroep tegen. Een actieve groep, 
al jaren. De groep bestaat uit ongeveer tien 
personen, die, in wisselende samenstelling, elke 
tweede zaterdagmorgen van de maand in twee uur 
tijd een gebied of een deel ervan intensief 
doorzoekt op de aanwezigheid van paddenstoelen. 
De gebieden maken onderdeel uit van het 
Landelijke Meetnet, en de gegevens die onze 
maandelijkse speurtocht opleveren, worden aan het 
landelijk netwerk doorgegeven.  
We doen dit het hele jaar door. Toen ik twee jaar 
geleden voor het eerst met de groep kennismaakte, 
was ik verbaasd over die regelmaat. Een paar keer 
in de herfst, en dan nog een keertje in het voorjaar 
leken mij op grond van wat ik van paddenstoelen 
wist, meer voor de hand liggend. Inmiddels weet ik 
beter. In Nederland komen tussen de 3.000 en 
4.000 verschillende soorten paddestoelen voor. 
Deze variëren in grootte van een speldenknopje dat 
alleen onder een loepje is te zien, tot de enorme 
Reuzenbovist en de Zadelzwam. Ook in 
verschijningstijd is er veel variatie. De nadruk ligt 
weliswaar op het najaar, maar er zijn ook soorten 
die pas verschijnen nadat het heeft gevroren. En er 
zijn houtige zwammen, die zo taai zijn dat ze rustig 
het hele jaar aan een boom of boomstronk zijn te 
vinden. Loop maar eens Nieuw Leeuwenhorst 
binnen vanaf het Westeinde, ga rechtsaf het 
bruggetje over, en na zo’n 50 meter links treft u 
altijd de Witte Bultzwam aan. Daarnaast behoren 
tal van soorten die geen hoed en geen steel 
vormen, maar wel als een plakkaat op een tak of 
een stam zitten, ook in veel gevallen tot de 
paddenstoelen. Ook die komen bijna het hele jaar 
door voor. Sommigen met een herkenbare geur, 
zoals de Ziekenhuisboomkorst, anderen die het de 

vinder een stuk lastiger maken. Maar niet getreurd, 
elke tweede maandag van de maand is het 
determineren in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
Dat betekent dat de standaardwerken op tafel 
komen, er preparaten moeten worden gemaakt, en 
goed moet worden gekeken naar lengte en vorm 
van de sporen. En dan nog kan het gebeuren dat 
zelfs de meest doorgewinterde leden van de groep 
met een vraagteken blijven zitten. Niet elke 
paddestoel haalt overigens de maandagavond. 
Soms is het al tijdens de excursie proeven 
geblazen, want ook daaraan valt soms veel af te 
leiden. In een enkel geval hebben er zoveel leden 
al geproefd, dat er te weinig overblijft voor 
determinatie.  
Wellicht vraagt u zich af of er een gedegen kennis 
is vereist om lid te worden van de werkgroep. Voor 
mij is het antwoord helder: nee. Zelf trad ik twee 
jaar geleden toe, met wat beperkte kennis van 
enkele grotere soorten. De eerste keer duizelden 
me de namen, en dacht ik dat ik het nooit zou 
leren. Er is echter veel geduld in de groep, en 
examens worden niet afgenomen. Wel kan het 
gebeuren, dat er net als bij de paddenstoel, 
mycelium aan het groeien slaat, maar dan bij de 
beginnende deelnemer. Boeken worden 
aangeschaft, een lidmaatschap van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging vindt plaats, en de 
jaarlijkse Zwamdag van Zuid-Holland ligt binnen 
handbereik. Zo kan het gaan, maar het hoeft niet. 
Ten slotte is er ook nog interesse in meer dan 
alleen paddenstoelen. Wie iets over vogels of de 
inheemse flora weet, die mag zijn kennis 
ruimhartig delen.  
 
Wie een keer mee wil lopen, kan het beste vooraf 
met Lutgarde Roelandt (telefoon 071-3610396) 
contact opnemen over de plaats waar we de 
desbetreffende zaterdag naar toe gaan. Wie weet 
tot ziens. 
 

 

      




