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Paddenstoelenexcursie in Keukenhofbos 
 
Lutgarde Roelandt 
 
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 
de Nederlandse Mycologische Vereniging 
heeft onze paddenstoelenwerkgroep op 11 
oktober een open excursie georganiseerd in het 
Keukenhofbos, samen met Natuurvereniging 
Bollenstreek uit Lisse. 
Het weer liet zich van zijn goede kant zien. 
Tot onze verrassing was de opkomst van bijna 
100 man zo groot, dat de geplande PowerPoint 
presentatie in het Washuis van het kasteel voor 
een tweede groep moest worden herhaald. Co 
Mesman gaf de bezoekers een uiteenzetting 
van de wereld van de paddenstoelen en 
showde daarbij prachtige opnamen. 
Daarna hebben we gedurende een twee uur 
durende excursie in het Keukenhofbos veel 
mooie dingen gezien. Zoals de Pruikzwam die 
net uitgekomen was en dus in optimale staat 
aan een beukenstam stond te pronken. 
De Eikhaas, een mooie en niet alledaagse 
paddenstoel, komt normaal gesproken voor 
aan de voet van een eik, maar wij vonden hem 
nu aan de voet van een tamme kastanje, een 
leuke vondst! 

De Knolhoningzwam, door onze werkgroep 
nog niet eerder gezien, was op meerdere 
plaatsen te vinden. De Sombere en de Echte 
honingzwam vonden we in overvloed. 
Van de Biefstukzwam liepen we naar Gewoon 
eekhoorntjesbrood, verder langs talrijke 
Rodekoolzwammen naar Porseleinzwammen 
en Fopzwammen. Het leek wel tafeltje-dek-je! 
De Grote stinkzwam vonden we natuurlijk 
ook. Maar de Vliegenzwam met zijn bekende 
rode hoed en witte stippen was voor velen toch 
de enige echte paddenstoel. Ook de minder 
spectaculaire soorten werden getoond en vaak 
was daar toch iets leuks over te vertellen. Zo 
kwamen we toch wel aan iets meer dan 50 
soorten. 
 
We hebben veel gezien en veel verteld over al 
dat moois dat er in het bos stond. En zo 
hebben we geprobeerd onze liefde voor de 
paddenstoelen aan een breed publiek door te 
geven. 
Wij en ook de deelnemers vonden het een zeer 
geslaagde excursie. 
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