
Over duivelseieren en hanekammen 
 
Zaterdagochtend vroeg. Na een nacht vol regen schijnt de zon volop. Onder leiding 
van Bernhard de Vries zijn we met de natuurvereniging Zuidwolde op zoek gegaan 
naar paddenstoelen. Het paddenstoelenseizoen moet nog een beetje op gang 
komen en ondanks dat we geen Vliegenzwammen hebben gezien (jaar van de 
vliegenzwam!) mogen we met zo'n 35 soorten toch niet klagen. Naast de welbekende 
elfenbankjes (zowel de echte als het fop elfenbankje) vinden we Muizenstaartjes, 
Eikenbladzwammetjes, Grote sponszwam en Oesterzwammen.. 
 
Een uurtje later zijn we nauwelijks een kilometer verder. Het mycologentempo ligt 
ook vandaag lekker laag maar de excursie is ook daardoor voor iedereen 
toegankelijk. Elke paddenstoel wordt door deze groep enthousiastelingen van jong 
tot oud nauwkeurig bekeken, door Bernhard op naam gebracht en voorzien van wat 
commentaar. Melksteelmycena's 'melken' als je in de steel knijpt en het 
Oorlepelzwammetje lijkt op een oorlepeltje en heeft geen plaatjes maar stekeltjes. 
Hoe de hanekam aan z’n naam komt hoef je eigenlijk al niet meer uit te leggen (wij 
vonden de Valse hanekam). Het zit allemaal al in de naam. Met zoveel soorten raak 
je op het gebied van paddenstoelen nooit uitgeleerd! De mooiste soort van vandaag? 
Voor mij toch wel echt het Gestreept nestzwammetje; een piepklein vogelnestje, 
compleet met kleine eitjes. Ik beloof je: zeker de moeite van het opzoeken waard!   
 
Wendy Duyndam 
 

 



 

 



Paddenstoelentocht 

 

  We zijn met de Natuurvereniging op paddenstoelenzoektocht geweest in het 

Faliebergbos. We kwamen wel meer dan 50  paddenstoelen tegen 

bijvoorbeeld deze paddenstoelen: kleverige koraalzwam – grote stinkzwam – 

dennenvlamhoed – oranje druppelzwam – vleeskleurige zalmplaat – geel 

hoorntje – groezelige satijnzwam – roestbruine kogelzwam – helmmycena – 

elfenbankje – gestreept nestzwammetje – breedplaatstreephoed –De mooiste 

paddenstoel die we gevonden hebben is dennenvlamhoed . 

We gingen 2 en een half uur paddenstoelen zoeken. We hebben ook een 

duivelsei gevonden. Dat is een ding dat op een ei lijkt. Uit een duivelsei komt 

een stinkzwam. Joop Verburg heeft het duivelsei door midden gesneden. Je 

zag precies de vorm van een stinkzwam. Een duivelsei stinkt niet maar een 

stinkzwam wel. Een kleverige koraalzwam is oranje en hij lijkt op koraal. Het 

gestreept nestzwammetje was ook mooi. Hij lijkt op een heel klein nestje waar 

eitjes in zitten. Ik wilde ook nog wel een kikkertje een kusje geven, maar het 

was geen prins…. 

Hannah Schaafsma 

 



 



 

 

 

  



SPEUREN IN SPROOKJESACHTIG FALIEBERGBOS 
 
Zaterdag 1 oktober op een herfstige ochtend met toch nog een zonnetje werd door 
een twintigtal mensen deelgenomen aan een wandeling door het Faliebergbos. We 
werden opgedeeld in 2 groepen. De volwassenen gingen samen met Bernard de 
Vries op stap. Hij is mycoloog oftewel een schimmeldeskundige met dus ook 
paddenstoelkennis. In de andere meer jeugdige groep was speurneus Joop Verburg 
de deskundige gids. 
Alvast een klein weetje vooraf: de naam paddenstoel ontstond doordat padden deze 
wonderlijke ‘planten’ als stoelen gebruikten. Dit was wel in een fantasierijk verleden. 
De hogere stoelen groeiend langs boomstammen bleken wat lastig te bereiken voor 
de padden maar het gelukte elfjes nog wel daar op de elfenbank plaats te nemen. 
Elfen, kabouters of heksen hebben we echter niet gezien.  
Ik mocht meelopen in de groep van Joop en de administratie van onze vondsten 
bijhouden. Er liepen tevens een vijftal enthousiaste kinderen mee. Een wedstrijd om 
de kleinste maar volgroeide paddenstoel te vinden bleek een goede stimulans om 
dwars door het bos te gaan speuren. Onderwijl vertelde Joop over de paddenstoel 
als bovengrondse vrucht van een schimmel die met zijn schimmeldraden grotendeels 
onder de grond leeft en daar zijn belangrijke werk doet als opruimer en samenwerkt 
in de voedseluitwisseling met de bomen. De ‘zaden’ van een paddenstoel zitten als 
duizenden sporen vrijwel onzichtbaar onder de hoed tegen dunne schotjes. Bij 
sommige bevinden de sporen zich in een bolle paddenstoelbuik –zoals de bovist- en 
van Joop mochten de kinderen natuurlijk tegen zo’ n bol tikken waarna een kleine 
ontploffing met sporenwolk ontstond.  
Onderwijl ontdekten we al snel vele soorten paddenstoelen. We telden in 2 uur 
zoeken maar liefst 53 soorten (van de overigens paar duizend bekende soorten in 
Nederland).  
Tijdens een pauze bij de Faliebergvijver volgde een uitwisseling van vondsten tussen 
de 2 groepen en bestudeerden de gewaardeerde deskundigen Joop en Bernard 
enkele paddenstoelen. Want ondanks vele bekende ontdekkingen waren er toch ook 
nog een paar verrassingen. Hoe heette die net weer wat andere paddenstoel? De bij 
de vijver door Joop gevonden pad (of was het een gewone kikker) bleek na een kus 
van Hannah echter geen verrassende sprookjesprins. Voldaan werd daarna de 
laatste etappe gelopen langs het Kabouterpad van het sprookjesachtig mooie 
Faliebergbos.  
 
Theo Sleijster 
 



 



 

 



 

 



 


