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Algemene gegevens en colofon
•

Deelnemers: Betty van Leeuwen, Marcel Groenendaal en Rike Mari, Trudy Bulsink, Kees Fokkens en Yula
van Barneveld, Leo Bogaard, Els van Drielen, Jannie Kramer, Harry en Erna van Haarlem, Nicky Sluis, Nico
de Vries en Jeanne Huijssoon, Joop en Ineke de Wit.

•

Reisleiding: Betty van Leeuwen en Marcel Groenendaal.

•

Verblijf: Hotel-restaurant Haus Huschens, Talweg 2, D-54568 Gerolstein – Michelbach.

•

Sfeerverslagen: door de deelnemers.

•

Copyright: KNNV (ARC), 2011. Dit verslag kan geheel of gedeeltelijk worden overgenomen zonder
schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbenden, maar met bronvermelding.

•

Foto’s: alle foto’s zijn gemaakt door de deelnemers aan de reis.

•

Totstandkoming verslag: redactie tekst door Nico de Vries en eindredactie Joop de Wit.
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Verslag
Donderdag 6 oktober - Els van Drielen
Spannend. De eerste excursiedag van onze
paddenstoelenreis. Gisteren zijn we in Michelbach in de
Eifel aangekomen en vandaag (na een uitgebreid ontbijt)
gaan we de paddenstoelenrijkdom van de omgeving
bekijken.
Iedereen stond om 9 uur te popelen om op pad te gaan.
Omdat we gisteren een lange tijd in de auto hadden
gezeten zou er rond Michelbach gewandeld worden. We
kozen voor route nr. 16 (ongeveer 5 km); dat moest te
doen zijn in een dag.
Het eerste deel
van de wandeling
ging heuvel op
door het dorp.
Hier stonden geen
paddenstoelen.
Dat ging lekker
snel. Daarna een
stuk bos, wat ook
niet veel vertraging opleverde. Wij hadden denk ik nog geen
“paddenstoelenblik”. Het stukje door het bos was kort en
al gauw liepen we weer op een verharde weg met mooie
uitzichten over grasland en heuvels. Bij een schraal
grasland denkt een paddenstoelenliefhebber gelijk aan
wasplaten. Velen doken dus de wei in en de “ach’s” en
“oh’s” waren niet van de lucht. Wantsenwasplaat,
Papagaaizwammetje, Sneeuwzwam-metje, om er maar
een paar te noemen. In totaal werden er 6 soorten
gevonden. Met veel moeite konden we ons losrukken uit
het wasplatenparadijs, want het sparrenbos een stukje
verderop lonkte.

Ook hier kon de lijst met een aantal soorten worden
aangevuld. De klapper bevond zich direct na het
sparrenbos. In het gras stond een groepje okergele
korrelhoeden en paddestoelen met de steel van een
korrelhoed, maar de hoed was een bolletje geworden
met een structuur die een beetje leek op een morieltje.
Het waren paddenstoelen met een morchelloide
afwijking.

De hoed wordt niet gevormd, maar wel de plaatjes en
daardoor lijken ze met hun bovenstuk op een morielje.
Ook dat moest natuurlijk gefotografeerd worden.
Intussen was het al over twaalven en we hadden naar
mijn idee nog geen kilometer afgelegd.

Dit klopte ook want Harry hield met zijn GPS alles
nauwkeurig bij. Volgens de GPS hadden we 857 meter
afgelegd, waarbij we 39 minuten gelopen hadden en
2uur en 38 minuten hadden stilgestaan. Hoe moest dat
verder? Daar hadden de weergoden wat op gevonden
want tijdens de lunch begon het al een beetje te regenen
en nadat we weer op pad gegaan waren en langs mooie
sleedoornhagen liepen met Boomgaardvuurzwammen
met guttatiedruppels kwamen er ook van bovenaf steeds
meer druppels en kon er nauwelijks meer een
paddenstoel gevonden worden. De laatste kilometers
hebben we in de stromende regen gelopen en als een
stel verdronken katten kwamen we weer in Michelbach
terug. Onderweg vonden we nog wel een verkleumde
hazelworm op het pad, waarschijnlijk is hij overvallen
door de regen en verstijfd. Na droge kleren en warme
KNNV – reis Eifel
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thee hebben we onze vondsten van de eerste dag
kunnen bekijken. Wie weet wat morgen brengt.

Vrijdag 7 oktober - Kees Fokkens en Yula van
Barneveld
Het reisdoel voor deze dag was de Schönecker
Schweitz.
Na het uitgebreide heerlijke ontbijt vertrokken we vol
goede moed om 9 uur. De route ging via Birresborn dat
eenvoudig te bereiken was. Daarna werd het navigeren
moeilijker. Via kronkelwegen om de heuvels en soms
eens recht omkeert maken kwamen we toch met beide
busjes op het parkeerterrein van de Schönecker Schweiz
aan. We waren met droog weer vertrokken maar al
spoedig begon het te regenen.

Met Koperrode spijker-zwammen en diverse grote
melkzwammen met verschillende kleuren melksap:
Lactarius deterrimus (Peenrode melkzwam) en Lactarius
sanguifluus met onmiddellijk roodverkleurende melk.
Dus geen semisanguifluus want daarvan wordt de melk
eerst oranje. Ook stonden er prachtige Roodvoetrussula’s.

Het parkeerterrein was meteen al rijk aan paddenstoelen:
witte en bruine bundelridderzwammen. Het bos bestaat
in hoofdzaak uit sparren. De bodem was bezaaid met
klein spul. Takruiters, sparrestinkzwammen etc. Er was
zelfs een Russula integra. De lunch werd genuttigd in
een hut. Wie dat te benauwd vond bleef buiten. Met als
resultaat een zeer stekelige stuifzwam: Lycoperdon
echinatum. Na de lunch liepen we via een beukenbos
met ondermeer een Grauwe amaniet naar een grasland
met zeer hoog gras maar ook met bijzondere
paddenstoelen.
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Behalve van paddenstoelen was er ook te genieten van
mossen, korstmossen, o.a. rode heidelucifer en trage
sprinkhanen die rustig op je hand bleven zitten tot ze
voldoende opgewarmd waren om een sprong te wagen.
Voor de liefhebbers hingen er nog enkele frambozen.
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Zaterdag 8 oktober – Leo Bogaard
In tegenstelling tot vorige dagen is er een vriendelijke,
lichtbewolkte lucht. Na het luxe ontbijt wagen we ons
buiten. De thermometer wijst slechts 5 graden aan. Het
voelt echter niet koud aan door afwezigheid van wind. De
busjes brengen ons binnen het uur in Alendorf , zo’n 8
km boven Hillesheim. Parkeren bij het oude kerkje.
Kerkhof met veel Kale inktzwammen. Ook een beauty:
de Roze pronkridder (Calocybe carnea) !!

De terugweg ging via Gerolstein om inkopen te doen en
te pinnen. Er was een biologische supermarkt waar we
onze voorraad Hagebuttenthee konden aanvullen. Er
naast was een supermarkt met druiven en een
koffiehoek met heerlijke kaastaart. Ook de busjes
moesten voorzien worden van een nieuwe voorraad
brandstof. Bij een busje gelukte het uiteindelijk de dop
van de tank te schroeven. Deze bus had meer
problemen. Wegens een slechte handrem moesten
stenen achter de achterwielen gelegd worden om het
voertuig op een helling op
zijn plaats te houden.
De
terugreis
naar
Michelbach
verliep
moeizaam door allerlei
omleidingen
die
ons
steeds verder van het
doel stuurden. Na een
resoluut besluit dan maar terug te keren naar Gerolstein
en het dan via de andere kant te proberen kwamen we
toch vrij vlot bij ons hotel aan. Positief er aan was het
genieten van het fraaie heuvelachtige landschap.
Na een lekker diner en een briefing voor de volgende
dag werd onder de stimulerende leiding van Marcel de
doos met onbekende paddenstoelen op naam gebracht.
Vooral was er aandacht voor de Fluweelboleten. Het
bleek een moeilijke groep waar ook de nieuwste tabellen
niet altijd uitkomst brachten.

Hierna volgen we de kruiswegstatie naar de
Kalvarieberg,
een
heuvel
begroeid
met
Jeneverbessen.Helaas zijn de heiligen ons op de
Kalvarieberg niet goed gezind want de wind steekt op en
brengt regen mee. Het wordt koud !! Er scharrelt nu een
tiental
paraplu's
tussen
de
Wachholders
(jeneverbesstruiken).

Toch leuke vondsten
zoals
Valse
melkboleet, diverse Wasplaatjes en ook hier
enkele
Koperrode
spijkerzwammen. Ook
bloeien er nog gentianen: Duitse gentiaan
en Franjegentiaan.
We wandelen verder
naar het nabij-gelegen
Lampertstal. Lunch op
’t brugje over de
Lampertsbach. Het is
KNNV – reis Eifel
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zowaar droog! In het sparrenbos lopen we in de luwte.
Waarnemingen o.a. fraaie Kopergroenzwammen en
Porseleinzwammen. Een Ree passeert ons in volle vaart.
Het bos is erg geruïneerd door houtkap met grof
materieel. Nu af en toe zon! In ’t beekdal bloeit
Herfsttijloos. Terug langs andere kant van de beek.
Vlotte terugrit. Ondanks de vele haarspeldbochten
genieten we van het landschap. ‘s Avonds de buit
gedetermineerd.

schaars. Twee jaar geleden was ik hier ook. Toen
stonden er veel meer exemplaren van allerlei
paddenstoelen. Maar de onderzoekende ogen van de
groep zijn geweldig. We dringen de hellingbossen in en
ontdekken steeds meer soorten. Speurneus Leo waagt
zijn botten op de steile hang naar het meer, en komt
terug met iets aardigs. We zoeken en vinden een pad dat
schuin naar boven loopt. Een mooi vochtig plekje in een
sparrenbosje, met interessante paddenstoelen en dito
hogere planten is verdwenen. Dichtgeschoven met
houtafval en grond na de kapactiviteiten in de omgeving.
Verderop in een beukenbos met onbegroeide bodem
verzamelen we fluweelboleten met rode stelen die er wel
groeien, om de nieuwe tabel tot de soorten eens goed uit
te testen.

Zondag 9 oktober - Betty van Leeuwen
Het is in de lucht al zonnig weer, maar langs de hellingen
nog behoorlijk mistig, als we via Prüm en daarna langs
de Belgische Hoge Venen naar het noorden rijden waar
de zon steeds sterker verschijnt. Een grenspost bij
Malmedy met friet- en koffietenten brengt ons niet in de
verleiding, we rijden door. Bij Hellenthal sluit de
Oleftalsperre een stuwmeer af dat tot de grens loopt.
Daar parkeren we de busjes.
Hier gaan we de bossen in op zoek naar paddenstoelen.
Bij het uitzichtpunt, waar we de meegenomen koffie
drinken, dienen zich de eerste cortinariussoorten al aan.
Marcel waarschuwt: “Niet te veel meenemen, anders
komen we er niet aan toe” Ook zien we de eerste
(misschien tweede?) vliegenzwam sinds onze aankomst
in de Eifel. De amanieten zijn in ieder geval zeer
KNNV – reis Eifel

Prachtig, bijna om in te bijten, is een tweeling Stropharia
hornemannii, die niet in Nederland voorkomt.
Het is een broertje van de kopergroenzwam , maar in
beige uitvoering. In de middag zijn we nog steeds niet
ver weg, zo enthousiast is men bezig; met zoeken,
bekijken, voordetermineren uit de veldgids en….
fotograferen.
Een van de gevolgen van de digitale fotografie is dat zich
bij iedere gevonden paddenstoel een wachtrij van
fotografen vormt die het ding als technische
rechercheurs van alle kanten moeten vastleggen.
De wachtenden kijken intussen argwanend of de
voorganger niet iets beschadigt of te veel stengeltjes
verwijdert naar de smaak van de opvolger. Dit fenomeen
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alleen al is een studie waard. We besluiten op een
bepaald tijdstip om via het eerste het beste pad naar
links, dat flink begroeid en ongelijk blijkt te zijn, terug te
keren. De geplande wandeling is op geen stukken na
gehaald, maar iedereen had genoten. Intussen is de
lucht grauwer geworden en precies voor de eerste
regenspatten kruipen we in de auto. In deze hoek van de
Eifel vind je de witte vakwerkhuisjes, die we op de route
ook regelmatig tegenkomen. Na een uurtje zijn we thuis.
Eerst een biertje, daarna het smakelijke diner van
Huschens, en dan is het weer tijd om de boeken en
microscopen uit de berging te halen, en de hele of halve
raadsels van die dag uit de plastic schroevendoosjes.
Volgt, de tabellensteekproef. Ja, dat sterk of langzaam
blauw worden van de poriën gecombineerd met het rood
zijn van het hoedvlees en mate van gebarstheid van de
hoedhuid doen die boleten toch niet precies zoals
verondersteld wordt. Inconsistenties in de sleutel, of ligt
het aan ons?
Lastige dingen die paddenstoelen.

Maandag 10 oktober - Joop de Wit
Vandaag staat de Arensberg bij Walsdorf op het
programma. Voordat we koers zetten naar Hillesheim om
van daaruit naar de Arensberg te gaan stoppen we
onderweg bij het station van Gerolstein om Nicky uit te
zwaaien die met de trein naar huis in Arnhem gaat. De
Arensberg is een van de vulkaankoppen uit het Tertiair
(ca. 35 – 45 miljoen jaar geleden) en we gaan zowel de
basaltgroeve als het omringende bos bekijken.
Daar aangekomen geeft een groot bord op de
parkeerplaats aan dat dit het “Heckenlandschaft
zwischen Walsdorf und Zilsdorf” is. Het stuk bos vóór de
groeve, met veel beuken, blijkt zeer interessant: veel op
de grond liggende takken en stammen met daarop en
daartussen o.a. Waaiertjes, Prachtmycena’s en een
fraaie Grote vilt inktzwam.
In het gebruikelijke tempo geraakten we in de groeve
waar 2 klassen (Nederlandse) gymnasiasten de voor hen
KNNV – reis Eifel

verplichte geologielessen kregen, die voor hun
voornamelijk bestond uit met elkaar kletsen en stenen
gooien. Toen de kinderen en hun begeleiders weg waren
konden we in alle rust rondkijken en lunchen. Daarna het
bos achter de groeve ingegaan. De groep waaierde al
snel uiteen omdat er hier en daar leuke dingen te zien
waren die voor een deel ook op de foto moesten.
Jeanne, Leo en ikzelf raakten de groep kwijt en kwamen
elkaar tegen op weg naar de auto’s die gelukkig
gemakkelijk terug te vinden waren. Toen iedereen weer
op de parkeerplaats was hadden we nog gezelschap van
amateur-geologen die fossielen aan het verzamelen
waren, o.a, op een naast gelegen, net omgeploegd,
bouwland.
Omdat we op tijd in het hotel terug waren is ongeveer de
helft van de groep nog aan en wandeling in de omgeving
van Michelsbach begonnen, een deel van de routes 16
en 17. Al wandelend werden leuke soorten gevonden
zoals Lila satijnvezelkop, de zeer bijzondere Geschubde
boleet en fraaie
Streepsteelmyc
ena’s.
Mooi op tijd
terug
konden
we allen weer
van
een
uitstekend maal
genieten
en
werd ’s avonds
nog gedetermineerd.
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Dinsdag 11 oktober – Nico de Vries en Jeanne
Huijssoon
Na het ontbijt (8.00 uur) gaan we (9.00 uur) op weg naar
Salm. Langs uitgestrekte loof- en naaldbossen en hier en
daar een weide. De overwegend hoge naaldbossen rond
Salm hebben een prachtige ondergroei van vooral veel
mos en zijn zeer rijk aan paddenstoelsoorten.
Sprookjesachtig mooi. We vonden de Korianderzwam en
Anijschampignon
en
vermoedelijk
de
grootste
paddenstoel van de week: de Zwartvoetkrulzoom (rode
lijst).

Veel mensen maakten foto’s, soms met statief (goed
idee bij weinig licht zonder flits) soms ook nog met
ingebouwde timer. De een wilde zoveel mogelijk de
natuurlijk situatie, de ander een zelfgemaakte compositie
waar geplukt voor moest worden. Dat gaf wel eens een

KNNV – reis Eifel

beetje ergernis, maar we hopen de mooie resultaten
van al die arbeid van elkaar nog te kunnen zien.
Jammer dat het laatste stukje rondweg langs een
autoweg voert hoewel ook in de bermen veel te vinden
bleek.

Het laatste stukje over een boerenweg terug naar de
parkeerplaats gelopen (naast een jagersclubhuis want
jagen is populair in de Eifel). Een welbestede maar ook
wel vermoeiende dag door de vele hellingen in de
bossen. Tijdens de laatste avondmaaltijd werden Betty
en Marcel maar ook Joop (determinatie van sporen)
bedankt voor de goede zorgen en hun inbreng van
kennis over de wereld van de paddenstoelen.
We kijken terug op een mooie week, redelijk weer, goed
hotel, lekker eten en een prettig gezelschap. We hebben
weer veel van elkaar geleerd.

pagina 9 van 13

Bijlage
In onderstaande lijst zijn de namen, zowel de
wetenschappelijke als Nederlandse, gebruikt zoals
vastgelegd in het “Overzicht van de paddenstoelen in
Nederland” van Arnolds, Kuyper en Noordeloos (NMV,
1996).
De samenvatting bevat alle door Marcel Groenendaal
genoteerde vondsten (het grootste deel van de lijst),
aangevuld met de aantekeningen van Joop de Wit
(speciaal betreffende de tweede wandeling op 10
oktober, waar Marcel niet aan deelnam).
Mede door het van tijd tot tijd uitwaaieren van de groep
kunnen soorten gezien zijn die niet zijn genoteerd. De
lijst biedt daarom een goed overzicht, maar zal
vermoedelijk niet compleet zijn.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Na-determinatie
Marcel kreeg bericht van Peter-Jan Keizer (van de
Nederlandse Mycologische Vereniging, aan wie hij een
meegenomen exemplaar heeft opgestuurd) dat hij de
feloranje paddenstoel van 11/10 van Salm heeft
gedetermineerd als Pycnoporellus fulgens, een zeldzaam
ding die eerder vooral uit Noord- en Oost-Europa bekend
was. Hij leek veel op de even oranje Vermiljoenhoutzwam, maar qua vlees (o.a. niet zo taai en na
drogen erg licht van gewicht, met loog een bijna paarse
verkleuring) deed het eerder denken aan de
Kussenvormige houtzwam, en zo had Marcel hem ook
tijdelijk opgeborgen. Hoewel de kleur dus niet klopte. Hij
schijnt vorig jaar zelfs voor het eerst ook uit Nederland
gemeld te zijn. Misschien rukt hij op! In elk geval een
leuke vondst. Zie foto hieronder.

6-okt 7-okt 8-okt 9-okt

Schubbige boschampignon

Agaricus sylvaticus

x

Vliegenzwam

Amanita muscaria

x

Porfieramaniet

Amanita porphiria

Sombere honingzwam

Armillaria ostoyae

Geel schijfzwammetje

Bisporella citrina

Grijze buisjeszwam

Bjerkandera adusta

Roodsteelfluweelboleet

Boletus chrysenteron

11okt

x
x

Opmerking(en)

Pagina 9
Pagina 9

x
x
x

Gewoon eekhoorntjesbrood Boletus edulis

x

Kleverig koraalzwammetje

Calocera viscosa

x

Roze pronkridder

Calocybe carnea

Hanekam

Cantharellus cibarius

x

Peperboleet

Chalciporus piperatus

x

Koperrode spijkerzwam

Chroogomphus rutilus

x

x

Gestreept nestzwammetje

Ciathus striatus

Witte koraalzwam

Clavulina coralloides

x

Nevelzwam

Clitocybe nebularis

x

KNNV – reis Eifel

10okt

Pagina 6

x

Pagina 5

x

Pagina 6

x

x
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Botercollybia

Collybia butyracea

x

Bundelcollybia

Collybia confluens

x

Roestvlekkenzwam

Collybia maculata

Geschubde inktzwam

Coprinus comatus

Grote viltinktzwam

Coprinus domesticus

x

Kleine viltinktzwam
Vaaggegordelde
gordijnzwam

Coprinus xanthotrix

x

Cortinarius anomalus

x

Okergele gordijnzwam

Cortinarius delibutus

x

Bloedrode gordijnzwam

Cortinarius sanguineus

x

x
x

Cortinarius stemmatus

Pagina 8
x

Okergele korrelhoed

Cystoderma amianthinum

x

Roodporiehoutzwam

Daedaleopsis confragosa

x

Echte tonderzwam

Fomes fomentarius

x

Roodgerande houtzwam

Fomitopsis pinicola

x

Heksenboter

Fuligo septica

x

Bundelmosklokje

Galerina marginata

Gewimperde aardster

Geastrum fimbriatum

Sparrenplaatjeshoutzwam

Gloeophyllum abietinum

x

Korianderzwam

Gloeophyllum odoratum

x

Tweekleurig elfenbankje

Gloeoporus dichrous

x

Slijmige spijkerzwam

Gomphidius glutinosus

x

Larixspijkerzwam

Gomphidius maculatus

x

Prachtvlamhoed

Gymnopilus junonius

Kussenvormige houtzwam

Hapalopilus rutilans

Elfenwasplaat

Hygrocybe ceracea

Bruine wasplaat

Hygrocybe colemanniana

Zwartwordende wasplaat

Hygrocybe conica

x

Wantsenwasplaat

Hygrocybe obrussea

x

Gewone weidewasplaat

Hygrocybe pratensis

x

Papegaaizwammetje

Hygrocybe psittacina

x

Sneeuwzwammetje

Hygrocybe virginea

x

Stippelsteelslijmkop

Hygrophorus camarophyllus

x

Lila satijnvezelkop

Inocyba geophylla var. Lilacina

Witte satijvezelkop

Inocybe geophylla var. Geophylla

Teervlekkenzwam

Ischnoderma benzoinum

Pagina 3

x
x
x
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x
x
x
x
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Pagina 4
x
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x
x

Gewone fopzwam

Lacaria laccata

Tranende franjehoed

Lacrymaria lacrymabunda

Grijsgroene melkzwam

Lactarius blennius

Peenrode melkzwam

Lactarius deterrimus

x

Vuurmelkzwam

Lactarius hortensis

x

Donzige melkzwam

Lactarius pubescens

Bitterzoete melkzwam

Lactarius subdulcis

Witte berkenboleet

Leccinum niveum

Rosse populierboleet

Leccinum rufum

Oranje berkenboleet

Leccinum versipelle

Oranjebruine parasolzwam

Lepiota bouderi

KNNV – reis Eifel

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

Niet helemaal
zeker!
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Fijnschubbige parasolzwam

Lepiota echinacea

Paarse schijnridder

Lepista nuda

x

Stekelige stuifzwam

Lycoperdon echinatum

Zwartwordende stuifzwam

Lycoperdon foetidum

x

Parelstuifzwam

Lycoperdon perlatum

x

Peervormige stuifzwam

Lycoperdon pyriforme

x

Witte bundelridderzwam

Lyophyllum connatum

x

Pagina 5

Bruine bundelridderzwam

Lyophyllum decastes

x

Pagina 5

Grote knoflooktaailing

Marasmius alliaceus

Breedplaatstreephoed

Megacollybia platyphylla

Kleine stinkzwam

Mutinus caninus

Prachtmycena

Mycena crocata

x

Helmmycena

Mycena galericulata

x

Streepsteelmycena

Mycena polygramma

x

Gewoon elfenschermpje

Mycena pura

x

Heksenschermpje

Mycena rosea

x

x
x
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x

x

x

x
x

x
x
x

Asgrauwe kaaszwam

Oligoporus tephroleucus

x

Donker hazenoor

Otidea bufonia

x

Porseleinzwam

Oudemansiella mucida

x

Scherpe schelpzwam

Panellus stipticus

Gewone krulzoom

Paxillus involutus

x

Stobbezwammetje

Pholiota mutabilis

x

Schubbige bundelzwam

Pholiota squarrosa

x

Bleke oesterzwam

Pleurotus pulmonaria

x
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x

x

x
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x

Gewone hertezwam

Pluteus cervinus

x

Waaierbuisjeszwam

Polyporus varius

x

Valse kopergroenzwam

Psilocybe caerulea

x

Dennenzwavelkop

Psilocybe capnoides

Rode zwavelkop

Psilocybe sublateritia

Gewone zwavelkop

Psilocyibe fascicularis

x

x
x

x
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x
x

x

Pycnoporellus fulgens

x

Zie "nadeterminatie

Anijskoraalzwam

Ramaria gracilis

x
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Dwergkoraalzwam

Ramaria myceliosa

x

Rechte koraalzwam

Ramaria stricta

x

Violetgroene russula

Russula ionochlora

x

Berijpte russula

Russula parazurea

x

Aardappelbovist

Scleroderma citrina

x

Geschubde boleet

Strobilomyces strobilaceus

Vloksteelstropharia

Stropharia hornemanii

Gele ringboleet

Suillus grevillei

Grauwe ringboleet

Suillus laricinus

Gespleten franjezwam

Thelephora anthocephala

Witte bultzwam

Trametes gibbosa

x
x
x
x

x

x
x

x

Paarse dennenzwam

Trichaptum abietinum

Larixridderzwam

Tricholoma psammopus

Beukwortelzwam

Xerula radicata

x

Geweizwam

Xylaria hypoxylon

x
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x
x
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Volgens Nico: “dansje”

Kleefsteeltje
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