
Verslag paddenstoelenexcursie, 23 oktober 2021. 

Locatie; Zandstuvebos, Vroomshoop. 

 

Met 12 deelnemers werd de paddenstoelenexcursie onder goede, zonnig maar vrij “frisse” 

(4°C) weersomstandigheden geleid door Herman, die veel parate kennis van deze discipline in 

huis heeft. We genoten van de vele soorten paddenstoelen die we konden zien doordat het in 

de afgelopen week best geregend had en de temperatuur midden in de week waardes van ca. 

18° C. liet zien. Ook was er nog niet echt veel blad gevallen omdat er tot nu nauwelijks 

nachtvorst was geweest.  

 

 
 

Het kabouter pad dat hier nog niet zo lang geleden is geopend en garant staat voor veel 

paddenstoelen, mag bogen op veel publiek, met name kinderen. We hebben het deze morgen 

links laten liggen.  De “soorten” die langs het kabouterpad in grote aantallen staan hebben wij, 

op de route die Herman voor ons had uitgezocht, helaas niet gezien. Maar wel zo’n 45 andere 

soorten!  

 

Tijdens de wandeling werden ook veel soorten onder de aandacht van Herman gebracht en hij 

plakte er meestal direct een etiket op met uitleg hoe te determineren. En voor sommige 

soorten is dat best lastig. En zijn paddenstoelen (met veel ondersoorten) die vrijwel alleen 

exact op naam gebracht kunnen worden met behulp van microscoop en/of chemicaliën.  

Maar tegenwoordig kan er ook gebruik worden gemaakt van de app “Obsidentify”, die (met 

een goede foto) de soort op naam brengt of die je in ieder geval meestal in de richting wijst.  

Herman had ook nog zijn “baksteen” veldgids (Gerhard) bij zich voor determinatie van de 

meer dan de 5000 fungi soorten die ons land rijk is. Veel soorten zijn ook best wel fotogeniek 

en navenant werden er vele mooie plaatjes geschoten.  

 

 



De soorten die we hebben gezien; 

 

Geweizwam, Paarse knoopzwam, Gele trilzwam, Waaiertje, Melksteelmycena, Gewone 

zwavelkop, Meniezwammetje, Oorzwammetje, Dennenvlamhoed, Helmmycena, 

Sparrenkegelzwam, Aardappelbovist, Rimpelende melkzwam, Dennenkleefsteelmycena, 

Sneeuwwitte mycena, Valse cantharel, Kastanjeboleet,  Eikenbloedzwam, Draadknotszwam, 

Doolhofzwam, Gewone krulzoom, Kleverig Koraalzwammetje, Grote stinkzwam, Geelwitte 

russula, Platte tonderzwam, Paarse korstzwam, Ruig elfenbankje, Gewoon elfenbankje, 

Berkenzwam, Geel hoorntje,  Spekzwoerdzwam, Bruine Ringboleet, Gordijnzwam spec. (in 

het veld een lastig te determineren paddenstoelen familie), Rode koolzwam (tegenwoordig 

Amethistzwam), Grote sponszwam, Melksteelmycena (var. nigra) Plooivlieswaaiertje (wordt 

door opwarming van de aarde sinds een aantal jaren ook in Nederland gevonden), 

Oorlepelzwam (een toch vrij bijzondere stekelzwam), Witsteelfranjehoed, Muizenstaartzwam, 

Kastanjeboleet. Gele korstzwam, Roodbruine slanke amaniet, Russula spec. (vroeger 

regenboog, daarna berijpte en nu ?, een kaaszwam soort, Nevelzwam.  

Voor bijzonderheden over de paddenstoelen, is tegenwoordig ook snel heel veel op internet te 

vinden. 

 

 
 

Kortom een mooie en zeker ook leerzame excursie. 

 

Het was een paddenstoelenexcursie maar ik kon het toch niet laten de verrekijker mee te 

nemen. o.a. Gaai, Roodborst, Merel, Groene specht, Zwarte kraai, Koolmees, Boomklever, 

Koperwiek, Vink en Sperwer? 

 

Groet, Johan. 

 
 


