
De paddestoelentijd breekt aan 
Kees Vcrwc1j 
Tegen het einde van d e  zomer beginnen op vele plaat
sen de paddestoelen weer tevoorschi jn te komen. Eigen
lijk zijn ze niet  weggeweest, want als je er een beetje op 
let kun je het hele jaar wel paddestoelen zien. Niette
min staat het r:tajaar toch a ls de padd estoelenperiode te 
boek. 

grote. aange- bult 
drukte schubben ! 
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bruin·wit 
gemarmerde steel 

Grote parasolzwan1 

knollige voet 

Da n komen toch de meeste en zijn er de meest u i teenlo
pend e soorten te zien. Da nkzij de na tte zomer kwam i k  
half augus tus al weer een behoorli jk aantal soorten te
gen. Het najaar  v ind ik een prach tige tijd, want het ver
schijnen van de paddestoelen vergoed t ruimschoots het 
uitgebloeid raken van pla nten, s truiken en bomen. 
Ik denk dat velen van u beslist  interesse hebben voor 
paddestoelen, maar de mees ten hebben toch wel be
hoorlijk wat  moeite met het herkennen van de vele 
soorten. In de eerste plaats zij n er heel veel soorten. In 
onze bu urt gaat het wel om enkele honderden. Verder 
li jken vele soorten sterk op elkaar, waardoor ze soms 
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Toch is de 
paddestoelenwereld boeiend genoeg om er in  te duiken.  
Om soorten behoorlijk te kunnen onderscheiden moet 
je eerst de kenmerken van de belangrijkste fa milies le
ren kennen. Er zijn vand aag de dag vele behoorli jke 
padd estoelengidsen, waarin de belangrijkste fam ilies 
beschreven staan, zoals bijvoorbeeld de Amanieten, Pa
rasolzwammen, Inktzwa mmen, Russula's, Trechter
zwam men, Melkzwammen e.d . Dit vergemakkelijkt het 
determi neren van de soorten aan de hand van de deter
mina tietabellen, d ie in de mees te paddes toelengidsen 
zijn aan te treffen. 
Ik ka n mij voorstellen, dat  u nog niet zover bent, maar 
straks toch wilt weten, met welke soorten u te maken 
krijgt. Om u een bee�e te helpen geef ik hierna een kor-

te beschrijving van een 7-tal soorten, d ie u met een bee
tje zoeken waarschijnli jk wel zult v inden. 
Op het ogenblik is op verschillende plaatsen in het 
d u in of aan de d uinkant d e  Grote Parasolzwam te zien, 
d ie  al dadelijk opvalt d oor zijn l ichte hoed en zijn grote 
gestalte. De hoed is vaak ruim 20 cm breed . 
De geelwitte RussuJa is op vele plaatsen i n  de dennen 
of op de landgoederen te v inden. Ook d eze paddes toel 
is nu nog volop te zien, zoals zijn naa m  a l  zegt, heeft 
deze paddestoel een gele hoed, d ie  op een w itte steel 
rust. 
Aan de binnendu inrand en op de landgoederen, zoals 
bijv. Leeuwenhorst, treffen we soms de Berkenboleet 
aan met z'n halfronde hoed, d ie op een tameli jke lange 
en stevige s teel zit. 
De Stinkzwam, die in  hetzelfde gebied voorkomt als de 
Berkenboleet, doet met recht zijn naam eer aan. Wan
neer hij  volgroeid is, ka n men hem al  op vele meters af
s tand ruiken. Bepaald geen prettige lucht. 
De Amanieten vormen een groep a part.  Het z ijn  veelal 
behoorlijk grote paddestoelen. De beroemde rood I wit
te Vliegenzwa m behoort tot d eze familie.  Er z ijn  giftige 
bij als de Groene Knolamaniet en ongevaarl i jke a ls de 
Gele Knolamaniet. Deze twee li jken erg op elkaar, ter
wijler toch enkele karakteristieke verschillen z ijn.  
Een goede bekende is het Zwavelkopje, dat soms in  gro
te aantallen bij elkaar op oude boomstronken groeit. Zo
a ls zijn naam a l  aangeeft is d e  kleur overwegend 
donkergeel. 
Dit zijn zo enkele opvallende paddestoelen, d ie u- be
slist met enig zoeken tegen kunt komen. De 
beschrijving heb ik hier heel bescheiden gehouden, 
want die kunt u veel u i tvoeriger in de paddestoelengid
sen vinden. 
Ik hoop, dat deze korte kennismaking u even enthou
s iast maakt als ik indertijd geworden ben. 
P.S. Op zaterdagmorgen 25 september a .s. is er een ex
cursie naar de Amsterdamse Waterleid ingdu i nen, waar
bij veel aandacht geschonken zal worden aan padde
stoelen.' Elders in De Strandloper kunt u meer h ierover 
lezen. 
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Geelwitte Russula 
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