
Verslag paddenstoelenwandeling Eerderachterbroek 24 september 

 

Een groep van 7 KNNV leden verzamelt zich rond half 10 op de parkeerplaats aan de Janmansweg  

in Den Ham. Onze gids Herman Stevens vertelt wat over het gebied bij het informatiebord.  

 

 
 

Als eerste staan we even stil bij het riviertje De Bevert. Het gaat de goede kant op maar toch stroomt 

er nog wel wat gebiedsvreemd en verrijkt water door. 

Een grote Zwavelzwam, helaas al op zijn retour, is de eerste paddenstoel die we zien. 

Een kamp (hoger deel) aan de rechterkant, jaren terug werd hier nog maïs op verbouwd, 

tegenwoordig graan, bijvoorbeeld Rogge.  

Onder een boom vinden we een hoop hazelnoten/eikels. Gerrit bekijkt het verder en het blijken toch 

eikels te zijn. Aangevreten door muizen?  

 

 
 

Dan twee mooie Oesterzwammen en een slijmzwamsoort 

met de naam Heksenboter. 

Op een verschraald stuk grond vinden we veel moois: 

Dopheide, Struikheide, Stekelbrem en Veenmos. Op oude 

stobben een flink aantal paddenstoelen: Zwavelkopjes, 

Spekzwoerdzwam, Hertenzwam, Winterhoutzwam en 

Elfenbankjes. En zelfs een Bruine kikker.  

 

 



We vervolgen onze wandeling over het pad en zien Berkenzwammen en Echte tonderzwammen. Bij 

de laatsten is mooi te zien dat ze een andere kant op gaan groeien als de dode stam op de grond is 

gevallen. Waardoor de sporen naar beneden blijven vallen. Dan een inktzwam en boven in de bomen 

horen en zien we een paar spechten. Op het pad liggen veel grote eikels, op een dode dennenboom 

Roodgerande houtzwammen en in de weide staan twee Grote parasolzwammen. Dan laat een 

Middelste bonte specht zich goed horen en zien! 

 

 
 

Herman neemt ons mee naar een perceel dat in de winter nog helemaal onder water stond.  

We ontdekken er: Vezelkopjes, Tormentil, Parelamaniet, Waternavel, Blauwe knoop en een aantal 

Klokjesgentianen. Maar ook heel veel opkomende wilgen.  

 

Een aantal van ons ziet nog 2 reeën en bij een poel vinden we 

hele grote pootafdrukken. Een grote hond? Een wolf? Gerrit 

maakt foto’s en gaat thuis uitzoeken wat dit kan zijn. Gelukkig 

blijft het de hele wandeling droog, aan het eind begint het wat te 

miezeren. 

 

We kunnen terugzien op een hele mooie wandeling!  

Ik tel totaal 15 soorten paddenstoelen, meer dan waar we aan het 

begin op hoopten. 

 

Maar door de droogte helaas geen Vliegenzwammen. 

 

Verslag: Loes Lievers   (foto's Loes en Gerrit) 


