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Biedt een Heemtuin behalve aan bedreigde 
planten ook bescherming aan bedreigde pad-
denstoelen? Dat was de eerste vraag die bij 
mij opkwam toen mij gevraagd werd iets over 
paddenstoelen in de heemtuin te schrijven.

Het leuke van paddenstoelen is dat 

ze niet opzettelijk aangeplant kun-

nen worden, zoals dat met hogere 

planten wel regelmatig gebeurt. Het 

mycelium, de zwamvlok, kan echter 

wel in de kluit van planten mee-

komen. Zo’n mycelium, zonder de 

‘echte’ paddenstoelen, vruchtlicha-

men eigenlijk, is voor ons onher-

kenbaar. Paddenstoelen kunnen 

ook niet ‘beschermd’ worden. De 

duizenden minuscuul kleine sporen 

worden willekeurig door de wind 

verspreid en doen het ergens wel of 

niet al naar gelang het biotoop ge-

schikt is. Mijn indruk is dat sommi-

ge soorten paddenstoelen het in een 

heemtuin heel erg prettig vinden. 

Of dat door het beheer komt is niet 

altijd even duidelijk. Wel is duidelijk 

dat natuur- en heemtuinen meestal 

een goed milieu vormen, mogelijk 

door het beheer.

Unieke ligging
De Heemtuin Tenellaplas is ont-

staan als een instructief plantsoen, 

eind jaren veertig door C.Sipkes 

aangelegd. De ligging is uniek door 

het kalkrijke biotoop en het duin-

gebied dat haar omringt. Bovendien 

is bij de aanleg rekening gehouden 

met gradiënten, geleidelijk verlo-

pende hoogteverschillen, waardoor 

een grotere diversiteit verkregen 

werd. Hierdoor ontstond op een 

relatief klein oppervlak een grote 

verscheidenheid aan plantensoorten 

waaronder vele Rode Lijst-soorten. 

Sipkes voerde bijzondere planten 

met kluit en al aan naar de Tenel-

laplas en daarmee in de grond 

aanwezige mycelia. Van die mee-

gebrachte en in de bodem geënte 

zwamvlokken profi teren we nu nog. 

Paddenstoelen in Heemtuin Tenellaplas
Scharlaken wasplaat
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Paddenstoelen onder het mes
Toen ik acht jaar geleden in de 

Heemtuin Tenellaplas kwam wer-

ken wist ik nog niet veel van pad-

denstoelen af. Ik wist dat ze er wa-

ren want ik zag ze telkens onder het 

grote mes van de Bucher maaima-

chine verdwijnen. Ik vond dat jam-

mer, maar zo was het beheer, werd 

mij verteld. Je kunt nu eenmaal niet 

met alles rekening houden. Het be-

langrijkste is dat er gemaaid en af-

gevoerd moet worden om de Heem-

tuin een beschermde plantentuin te 

kunnen laten blijven. Als beginnen-

de vrijwilliger leg je je gemakkelijk 

neer bij het bestaande regime. Toch 

liet het me kennelijk niet met rust. 

Enkele jaren later begon ik me in 

paddenstoelen te verdiepen en naar 

de verschillende soorten te kijken. 

Ik kwam met Anneke Hoekstra in 

contact en zij leerde mij veel over 

het unieke van deze ‘planten zonder 

bladgroen’. Veel mensen schrikken 

als ze over paddenstoelen horen: 

veel te ingewikkeld. Maar zelfs met 

een geringe basiskennis kun je al 

aardig wat paddenstoelen leren 

herkennen. Ook tijdens excursies 

zie je het enthousiasme gelijk met 

de basiskennis toenemen: plaatjes, 

buisjes of iets anders? Op hout of in 

de grond? In groepen of solitair? Zo 

leer je al binnen een jaar driekwart 

van de aanwezige paddenstoelen in 

de Heemtuin herkennen.

Welke paddenstoelen kom je tegen?
Zijn er specifieke soorten die ge-

dijen op kalkhoudende zandgrond, 

oplopende niveau-verschillen, 

samen met een grote variatie aan 

planten en relatief weinig schaduw 

van bomen? Of zijn dit juist varia-

belen waarop een aantal algemene 

soorten het altijd wel doen?

Elk jaar zag ik een aantal, kennelijk 

algemene, soorten terugkomen, zo-

wel in het voorjaar als in de zomer 

en herfst. De Russula’s, Melkzwam-

men (Lactarius) en Amanieten 

(Amanita) onder de plaatjeszwam-

men en de Boleten (Boletus) onder 

de buisjeszwammen. Zelfs in de 

winter waren en zijn ze te vin-

den. Enkele bijzondere en kleinere 

soorten zagen we meestal bij toeval 

tijdens het verrichten van de werk-

zaamheden. Op mijn knieën, bij het 

uittrekken van zaailingen, trof ik 

het kleine gele Sikkelkoraalzwam-

metje (Clavulinopsis corniculata), 

als indicatorsoort voor een gezond 

milieu. Zaailingen uittrekken is ar-

beidsintensief werk maar voorkomt 

extra wortelvorming in de bodem 

en daarmee verhouting onder-

gronds. De maaimachine haalt al-

leen boven de grond overbodig ma-

teriaal weg. Het zou kunnen zijn dat 

sommige zwammen een luchtiger 

grondmengsel waarderen of nodig 

hebben. We vonden ook de worm-

vormige knotszwammen (Clavaria 

vermicularis), onopvallend tussen 

grassprieten en uitgebloeide orchi-

deeën, in een grote groep onder een 

dunne berkenboom, net als de even-

eens onopvallende ruige aardtongen 

(Geoglossum).

Van de grotere zwammen vonden 

we bij toeval de Gezoneerde ste-

Van links naar rechts:

Schotelkluifzwam, Heemtuin Tenellaplas, 

gezoneerde stekelzwam, ruige aardtong.
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kelzwam (Hydnellum concrescens), 

verscholen onder de overhangende 

takken van een eik, onopvallend 

van kleur en ook nog eens met gras 

dat door de hoed heen groeit. Deze 

paddenstoel was al enkele tientallen 

jaren niet meer in dit duingebied 

gesignaleerd. 

De Bokaalkluifzwam (Helvella ace-

tabulum) kwam na de eerste ont-

dekking elk jaar weer terug in zeer 

verschillende aantallen. De Schotel-

kluifzwam (H.bulbosa) hebben we 

recentelijk slechts een keer gevon-

den, dicht bij de teruggekomen 

Herfstschroeforchis. Voor zover ik 

weet zijn de meeste van de genoem-

de soorten niet in de duinen erom 

heen aangetroffen. 

De Wasplaten (Hygrocybe) zijn al-

tijd een kleurrijke blikvanger in de 

tuin, ondanks de vele kleuren van 

de bloemen. In de directe omge-

ving van de Heemtuin worden de 

gebieden sinds enkele jaren ook op 

dezelfde manier beheerd: maaien 

en afvoeren. Ook daar zien we de 

laatste tijd een toename van de 

aantallen en soms zelfs van soorten. 

Voorheen zorgden de konijnen voor 

het maaien en afvoeren. Nu deze er 

niet meer zijn zullen wij het werk 

over moeten nemen. De Scharlaken 

wasplaten, Kabouter- en Puntmuts-

wasplaten, het Vuurzwammetje, de 

Papegaai-wasplaat, Weide- en Geu-

rende wasplaat, ze waren er afgelo-

pen herfst weer allemaal! 

Tellen geeft inzicht
Het is natuurlijk leuk om verband 

te leggen tussen beheersmaatrege-

len en de toename van soorten. De 

Nederlandse Mycologische Ver-

eniging (NMV) is bij uitstek de 

vereniging die daar, op grond van 

gedegen onderzoek, zinvolle dingen 

over kan zeggen. De NMV begon 

in 1980 met de kartering van 110 

in Nederland voorkomende soor-

ten paddenstoelen. Tot op heden 

worden de veldgegevens van deze 

paddenstoelen geregistreerd en 

het aantal vruchtlichamen in een 

vast omschreven ‘hok’ geteld door 

vrijwilligers. Dit gebeurt vier maal 

per najaar gedurende een aantal 

achtereenvolgende jaren. Je hoeft 

echt geen expert te zijn om hier-

aan mee te doen. Zeker in heem- en 

natuurtuinen tref je enkele van deze 

telsoorten. Zo wordt in onze Heem-

tuin de Gezoneerde stekelzwam 

geteld. Het zou de moeite waard zijn 

als meer natuurtuinen mee zouden 

doen zodat we meer kennis en in-

formatie krijgen die we met elkaar 

kunnen delen. Wij beschermen im-

mers biotopen en daarmee indirect 

de paddenstoelen!

Paddestoelvriendelijk natuurbeheer, P.J. Kei-
zer, KNNV Uitgeverij, Utrecht 2003, ISBN 90 
5011 172 6. Bevat veel nuttige informatie.

Website Nederlandse Mycologische Vereniging 
www.mycologen.nl
Heemtuin Tenellaplas, Duinstraat 12a, 3235 
NK Rockanje, www.zuidhollandslandschap.nl
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