
Maandag 26 oktober heeft de paddenstoelenwerkgroep weer een leer- en inventarisatieronde 

gedaan. Deze keer in het Waterbos te Rockanje. 

Alhoewel de werkgroep in deze samenstelling pas sinds februari  actief bezig is, hebben  er tot nu toe 

7 inventarisatie cq leer wandelingen  plaats gevonden. 

Met opzet noem ik het woord leerwandelingen omdat een aantal leden van de werkgroep nog bezig 

is basiskennis onder de knie te krijgen. 

Maar onder de bezielende begeleiding van Jan den Exter, Ria Mellegers en Anja Langendoen wordt 

het herkennen van de schimmels iedere keer toch iets makkelijker, alhoewel !!!!. 

De eerste keren zijn we gedurende drie uur op pad 

geweest, er is zoveel te zien, dat het niet uitmaakt of je 2 of 

3 uur op pad gaat, dus we hebben de wandelingen gezet op 

twee uur, dat zijn pittige intensieve uurtjes. We lopen nog 

geen twee kilometer per keer, dus geen stappenteller aan.. 

De paddenstoelen boeken zijn hard nodig evenals het 

spiegeltje om onder de hoed te kijken, zijn het plaatjes of 

buisjes of gaatjes of is het een stuifzwam. Klopt de habitat 

en het jaargetijde voor de genoemde zwamZijn de lamellen 

uitgebocht aangehecht of staan ze los van de steel. Nee ik 

vind van niet, jawel kijk maar als je de steel doormidden hebt gesneden, dit kan een deel van onze 

discussies zijn. Over de kleur van de lamellen is eveneens wat te zeggen, is het nu bruin of bruin met 

een paars zweem, huhhhh!!! 

Vandaag was het prachtig helder weer, we hebben met zijn zevenen op anderhalve meter afstand 

verdeeld over drie groepjes twee kilometer bekeken. En wat vinden we dan zoal: 

Plooirokjes, Stinkzwammen, Puntmutswasplaatjes, Kleine bovisten, Kaneelkleurige melkzwammen, 

Champignons, waaronder een hele mooie Weidechampignon, Mycena’s , vandaag 18 soorten. 

Wil je mee, dat kan altijd, stuur wel even een mail  naar paddenstoelenwerkgroephd@gmail.com 

Voorlopig hebben we de volgende data ingepland:  

13 november 09:30 Panpad 

27 november 09:30 Quackjeswater ingang Houten Paardjesslag 

7 december  09:30 Mildenburgbos ingang aan het Groene Strand 

  


