Verslag van de KNNV-reis naar
Fontainebleau in 2017
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Verantwoording
Dit verslag is samengesteld door Bart Heijne. Alle deelnemers hebben een bijdrage geleverd aan de reis en dit
verslag. Al bij het begin van de reis werd een verdeling van “taken” afgesproken. Zo was Leo Bogaard de
kaartlezer en hield Janny Kramer de lijst bij met op naam gebrachte paddenstoelen. Het verslag van de
excursiedagen werden geschreven door Jeanne Kuijper, Hannie Joziasse, Ria van Gaal, Trudy Vos en Ria
Wieland.
De reis was van 1 t/m 7 oktober 2017.
Foto titelblad: scherpe schelpzwam
De deelnemers
We waren met z’n achten. Een gezellige groep mensen die elkaar al kenden van vorige reizen. Alleen de
reisleider, Bart Heijne, was nieuw in de groep. De deelnemers waren (in alphabetische volgorde van
voornaam):
Bart Heijne uit Ede
Hannie Joziasse uit Middelburg
Janny Kramer uit Heerenveen
Jeanne Kuijper uit Arnhem
Leo Bogaard uit Dordrecht
Ria van Gaal uit Nijmegen
Ria Wieland uit Hamont-Achel (België)
Trudy Vos uit Waalre
Historie
In oktober 2001 was er onder leiding van Peter Jan Keizer een KNNV-paddenstoelenreis naar Fontainebleau.
Dus hoog tijd om opnieuw naar dit afwisselende gebied te gaan. Uit het verslag van 2001 was niet altijd
duidelijk waar het goed toeven was voor paddenstoelen. Daarom is Bart Heijne in de zomer van 2017 naar het
gebied gereisd om te verkennen. Dat leverde een lijst plaatsen op in de bossen van Fontainebleau en wijde
omgeving die in potentie interessant zouden kunnen zijn voor paddenstoelen.
De omgeving van Fontainebleau is beroemd om zijn uitgestrekte bossen waar generaties van Franse koningen
hun vertier zochten. Veel van de bossen zijn lang geleden aangeplant, waardoor je op sommige plekken oude
eiken en beuken tegenkomt. Daarnaast zijn er flinke stukken met overwegend dennenbos, vaak op armere
zandgronden. Deze zijn veelal zuur, maar op andere plaatsen juist kalkrijk. Naast zandgrond komt op sommige
plaatsen meer leem aan de oppervlakte. Aan de oostkant van het gebied stromen de Seine en de Loing met
rivierklei langs hun oevers.
Op veel plaatsen rond Fontainebleau komen sterk verweerde rotsen aan de oppervlakte. Deze ronde
afgesleten rotsen zitten vol grillige holten en richels, variëren in hoogte van twee à drie meter tot zo’n twintig
meter, en zijn weinig steil. Daarom zijn ze ideaal om rotsklimmen te oefenen. In elk geval binnen Europa zijn
deze klimrotsen dan ook wereldberoemd. In elk jaargetijde tref je er sportievelingen aan die vol passie deze
rotsen bedwingen.
De Franse koningen hebben ons een schitterend kasteel nagelaten, gelegen aan de rand van Fontainebleau.
Een deel van dit enorme kasteel is te bezichtigen. De rondgang voert langs koninklijke verblijven telkens met
een andere stijl ingericht en voorzien van telkens ander, en bijpassend, meubilair inclusief vazen en klokken.
Zelfs voor niet-liefhebbers adembenemend. En het is heerlijk uitwaaien in de grootste tuinen van het kasteel.
De mooie oude bossen creëerden een romantische omgeving rond Fontainebleau. Ideaal voor schilders en
kunstenaars om inspiratie op te doen. Enkelen van hen werden beroemd, zoals Théodore Rousseau en JeanFrançois Millet. Een aantal schilders vestigden zich toen der tijd in het dorpje Barbizon, dat nu nog een bekend
kunstenaarsdorp is met een enkel museum en vele kunstgalerieën. Vanuit Hôtel La Clé d'Or in dit pittoreske
dorpje hebben we de omgeving verkend.
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De bezochte excursiegebieden
In de vijf dagen die beschikbaar waren voor excursies hebben we in 2017 zeven verschillende plekken bezocht.
Bovendien hebben we maar liefst een halve dag besteed aan de bezichtiging van het kasteel van Fontainebleau
en haar tuinen. Hierna volgt een korte beschrijving van de bezochte plekken. Op de kaartjes is de plek waar we
de auto parkeerden aangegeven met een “P” in een blauw blokje. De gelopen route is met zwart ingetekend.
1.

Route tournante de la Mare aux Evées. Van Chailly-en-Bière de D115 namen we richting Brolles, Boi-le-Roi.
Dit is een gemengd loofbos met oude en jongere bomen op rijke, humeuze zandgrond. Een deel van het
bos staat op rabatten. Dit maakt duidelijk dat er een hoge grondwaterstand is.

Bois-le-Roi

P
Fay, Chailly-en-Bière

gelopen route

2.

Le Gros Fouteau – Hippodrome de la Solle, réserve biologique intégrale. Oud gemengd loofbos met af en
toe een oude den op humeuze zandgrond. Er is veel dood hout.

Bois-le-Roi

P

P
Fontainebleau
gelopen route
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3.

Champagne-sur-Seine vanaf parkeerplaats Les Basses Godernes, espace naturel sensible. Dit is gemengd
bos langs de oever van de Seine. Door zand- en kleiwinning bleek de ondergrond zanderig.

Champagne-sur-Seine

P
Veneux-les-Sablon

gelopen route

4.

Larchant, Forêt Dominiale de la Commanderie, L’ Élefant Roche. Deze bossen liggen op de rand van de
uitgestrekte bossen van Fontainebleau. Vanaf de parkeerplaats de weg oversteken op weg naar de
klimrotsen. Dennenbos, met af en toe een eik of een berk op droge, zure, en arme zandgrond zonder
onderbegroeiing; alleen mos en korstmossen. Dit is een van de vele plaatsen in de omgeving van
Fontainebleau waar rotsen worden gebruikt om te oefenen met rotsklimmen.

P

gelopen route
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5.

Larchant, Forêt Dominiale de la Commanderie, ancienne carrière. Larchant is een oud dorpje juist ten
zuiden van de bossen van Fontainebleau. Landbouw voert hier de boventoon. Diep in de ondergrond van
de bossen van Fontainebleau zitten lagen met zeer wit zand. Ten zuiden van Larchant wordt nog steeds
actief zand gewonnen. Wij bezochten een verlaten zand- en steengroeve. Vanaf de parkeerplaats omhoog
lopen naar de rand van de verlaten steengroeve. Onderweg gemengd bos met vooral interessante, ruime
bermen met schrale zeer kruidenrijke vegetatie; in de groeve opslag van bomen. De bodem is kalkrijk zand.

Larchant, la Chapelle-la-Reine

P

gelopen route

Verteau, Chevrainvilliers

6.

Arbonne-la-Forêt, vanaf het dorp in zuidelijke richting de D64 op en afslaan na Centre équestre de Chemin
de la Plaine de Chanfroy. Vanaf de parkeerplaats de zandweg Chemin de la Plaine de Chanfroy lopen
richting de erebegraafplaats en Réserve biologique dirigée. De zandweg loopt uit in brede, schrale,
kruidenrijke graslandjes op kalkrijke zandbodem met aan de rand dennen en eiken. Verderop ook ruiger
grasland.
Arbonne-la-Forêt

P

gelopen route

Achère-la-Forêt
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7.

Barbizon, vanaf het dorp het bos in lopen richting “l’Eléphant “. Vrij oud bos van eiken en beuken met
weinig onderbegroeiing. Later dennenbos ook vrijwel zonder onderbegroeiing. Vrij arme, enigszins zure
zandgrond.

Hôtel La Clé d'Or

gelopen route

l’Eléphant
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De reis heen- en terugreis, naar en van Barbizon (bij Fontainebleau)
We verzamelden om 9 uur ‘s morgens op zondag 1 oktober 2017 bij Utrecht centraal station, de kiss-en-ride
plek. We reden vanaf Utrecht in een ruim 9-persoons busje van de firma Noot uit Ede naar Barbizon. Twee
deelnemers werden opgepikt van de parkeerplaats Hazeldonk. Onderweg stopten we om koffie te drinken en
te plassen. Helaas bleken de toiletten van het restaurant buiten gebruik. Daarom zochten wij ons gerief in het
tankstation waar we toen ook maar onze koffie uit een prima automaat genoten. Ondanks af en toe wat regen
onderweg een voorspoedige reis, tot we bij Parijs op de “périphérique” trachtten te komen. Er was een
autovrije zondag in Parijs deze dag. Maar in plaats van dat het daardoor rustig zou zijn, was er complete chaos.
Vele Fransen poogden toch de stad in te rijden, maar werden door de politie tegengehouden, waardoor de
wegen verstopten. Dankzij de goed gehumeurde deelnemers onder leiding van Ria van Gaal lukte het ons om
na zo’n twee uur Parijs te nemen.
Zo rond vijf uur ’s middags kwamen we bij ons hotel in Barbizon aan. Alles was donker en de deur op slot. Maar
na bellen werden we hartelijk ontvangen. Toen bleek dat in de 2-persoons kamers een smalle twijfelaar stond
in plaats van twee aparte bedden. Gelukkig waren er geen andere gasten en de eigenaar uiterst soepel,
waardoor we andere kamers kregen met aparte bedden. Intussen werd er voor ons gekookt en moe van de reis
gingen we op stok.
Helaas moesten we op zaterdag 7 oktober 2017 weer terug naar huis. Na ons stokbrood ontbijt vertrokken we
rond halftien. We namen geen risico en reden ruim om Parijs heen via de route N105/A105. Ook al duurde dat
wat langer dan de kortste route, het was nog altijd veel sneller dan stilstaan op de périphérique. Ook nu weer
een voorspoedige reis. We zetten Trudy Vos en Ria Wieland af op de parkeerplaats Hazeldonk en waren rond 5
uur ’s middags terug in Utrecht.
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Verslag van de eerste excursiedag - maandag 2 oktober 2017
door Jeanne Kuijper
Na ons stokbrood-croissant ontbijt kuieren we
gezamenlijk door het schilderachtige dorp
Barbizon. Ons doel is om een geschikt
etablissement te vinden voor onze avondmaaltijd.
Onderweg zien we het huis waar de schilder
Theodore Rousseau leefde en stierf en ook zien we
het woonhuis met atelier van de schilder JeanFrançois Millet.
De School van Barbizon is een Franse school die in
de periode 1830 tot 1870 werkte in de omgeving
van het Barbizon. Uitgangspunt was het schilderen
van landschappen, zonder opsmuk, als reactie op
maison atelier van Jean François Millet (1849-1875)
de romantiek. Er werd geschilderd in de vrije
natuur, waarbij veel aandacht besteed werd aan het neerzetten van kleuren die een bepaalde stemming
aangaven. De voornaamste leden waren Théodore Rousseau, Jean-Baptiste Corot, Charles-François Daubigny,
Narcisse Virgilio Díaz, Johan Barthold Jongkind en Jean-François Millet, daarnaast ook Charles Jacque en Jules
Dupré.
Opvallend zijn de mozaïeken aan de muren van de
hoofdstraat van Barbizon. Zij zijn geïnspireerd op
de werken van bovengenoemde schilders.
Rond 9.30 uur vertrekken wij naar het Forêt de
domaine Fontainebleau, de “route tournante de la
Mare aux Evées”, hetgeen duidt op een centraal
gelegen meer. In dit gebied, met gemengd loofbos
op zandgrond en aangelegde rabatten, vindt onze
eerste excursie plaats. We komen echter niet erg
ver want er is zoveel te zien aan fungi. Heel fraai is
wel een gordijnzwam met glanzend rozige hoed die
naderhand op naam gebracht wordt als Cortinarius
purpuraceaus, Purperen gordijnzwam.
Verder lopend worden Inktviszwammen (Clathrus
mozaïek op muur in Barbizon
archeri), zeer kwetsbaar groeiend tussen het gras,
waargenomen. Nu zien we ook de verbazend mooie kopergroenbekerzwammetjes (Chlorociboria aeruginosa).
Kortom, het is hier een eldorado voor ons.
Na nog geen kilometer afgelegd te hebben gaan we hetzelfde pad terug naar ons busje om te lunchen.

Leo Bogaard en Bart Heijne lunchen

Hierna rijden we door naar een volgend
gebied tegenover paardenrenbanen. Een
enigszins onprofessioneel aandoend
verboden toegangsbord wordt aanvankelijk
niet door ons opgemerkt. Dat wordt ons wel
door een hippie-achtige dame duidelijk
gemaakt.
Wat er het op het bord staat is dit: “Ne
penetrez pas dans la Réserve Biologique
Integral (X). Espace naturel, protégé sans
intervention humaine. Danger (vallende
takken afgebeeld)”. Letterlijk vertaald:
Betreedt niet (dring niet door) in dit Volledig
Biologisch Reservaat. Natuurlijk gebied dat
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wordt beschermd zonder menselijke tussenkomst. Gevaarlijk, en
dat zal wel duiden op de afgebeelde vallende takken op het
waarschuwingsbord.

argusvlinder die we dankzij het mooie weer al nectar drinkend
zagen op een anjer

Bart Heijne hoort hippie-dame aan

Jammer is dit oponthoud wel want het is een veelbelovend gebied met o.a. de Korianderzwammen
(Osmoporus odoratus), maar we kiezen toch voor een ander gebied in de omgeving met dennen, varens en
grote keien. Opvallend fraai van kleur zijn de Violette gordijnzwammen (Cortinarius violaceus) die we daar
aantreffen tussen de rotsen. En ook mooi is de Gewone pelargonium gordijnzwam (Cortinarius paleaceus).
’s Avonds eten we gezellig in het deze morgen besproken restaurant in Barbizon en daarna worden er nog
vondsten van vandaag gedetermineerd.

de violette gordijnzwammen en de pelargoniumgordijnzwammen worden uitgebreid gefotografeerd
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Verslag van de tweede excursiedag - dinsdag 3 oktober 2017
door Hannie Joziasse
Na het Frans ontbijt vertrokken we met busje naar Champagne-sur-Seine. Op de parkeerplaats bij het hotel zag
ik rondom het busje vallende bladeren van wilde wingerd. Op de grond lagen bladeren van deze klimplant met
fraaie herfstkleuren, gemengd met nog groene bladen en de regenbui zorgde voor een mooi verfrissend beeld.

een kleurenpallet van herfstbladeren

vanaf parkeerplaats Les Basses Godernes kwamen
we langs de Seine

Bij parkeerplaats Les Basses Godernes, bij het natuurreservaat Espace Naturel Sensible startten we een
wandeling door het bos. Dit is gemengd bos op vergraven bodem langs de oever van de Seine. Natuurlijk waren
we echt benieuwd of er interessante paddenstoelen stonden. Het was wel nattig en modderig op de paadjes,
en lastig dat de zon zo fel scheen. Direct vonden we lange boomstam vol gewone korstvuurzwam. Deze werd
uitgebreid gefotografeerd.
We zochten veel naar de paddenstoelen maar het viel niet mee. Onderweg vonden we enkele soorten maar
veel te weinig want we hadden wel meer verwacht. Het viel enorm tegen omdat we een dag tevoren heel veel
leuke soorten hadden gevonden.
Terug naar de parkeerplaats en we besloten na de lunch terug te gaan naar dezelfde plaats als gisterenochtend,
Route tournante de la Mare aux Evées. Maar eerst rustig de picknick nuttigen, lekker in warme zon. Een paar
van ons vonden zeemkleurig hazenoor.

purperen gordijnzwam

bont zandoogje zonnend op een beukenblad

Na lunchpauze gingen we naar een plekje zo’n 100 meter verder dan gisteren en we hoopten op mooie
vondsten. Eerst keken we naar purperen gordijnzwam die iets verder was gegroeid dan gisteren. We konden
hem uitgebreid fotograferen en nu ook van de steel en de onderkant van de hoed.
Opeens fladderde een Bont zandoogje rond. Ze zette zich te rustte op het blad van een boom en koesterde zich
in het warme zonnetje. Ineens vloog ze weg maar gelukkig ging ze terug zitten op het blad. Snel mooi plaatje
gemaakt.
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Buiten het paadje gingen we dieper het bos in struinen want er stonden altijd interessante soorten op
verborgen plekjes buiten de pad. Achter een verrotte beukenstam vonden we een prachtige
kammetjesstekelzwam en de kopergroenbekerzwam op een oude eik vol groen. Want de
kammetjesstekelzwam is zeer zeldzaam, maar wel gevonden in de provincie Utrecht.

kammetjesstekelzwam

koraalzwam

Verder rechte koraalzwam, en de witte koraalzwam. Er stonden jonge en oude exemplaren van de
waslakzwam. De bovenzijde van van deze zwam had een hoed met indrukbare korst, koperrood tot
blauwviolet.
Ook vonden we lila gordijnzwam, roodgrijze melkzwam in verschillende stadia, grauwe bossatijnzwam, en
jonge echte honingzwammen. Prachtig stonden er drie vliegenzwammen in verschillende stadia.

gespleten franjezwam

vliegenzwammen van jong tot oud

Het was wel zoeken naar gespleten franjezwam tussen gevallen bladen, want de kleur van de franjezwam leek
op gevallen bladen en op de aarde, dus echt onopvallend. Ze vroeg een meer dan lange sluitertijd van de
camera. Maar gelukkig slaagde de opnamen. Verder de trechtercantharel in een dik tapijt van mossen,
waaronder haarmossen.
Het was een geweldig mooie middag met schitterende
vondsten.
Met tevreden gevoel keerden we terug naar hotel in
Barbizon.

Janny Kramer en Trudy Vos maken foto’s van paddenstoelen
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Verslag van de derde excursiedag – woensdag 4 oktober 2017
door Ria van Gaal
Vandaag gaan we twee excursiedoelen bezoeken. De eerste is bij Larchant, Forêt Domaniale de la
Commanderie, ancienne carrière. Vanaf de parkeerplaats lopen naar de rand van de verlaten groeve.
Onderweg gemengd bos. In de groeve opslag van bomen. De bodem is kalkrijk zand.
Het is er niet meer van gekomen om de
tweede plek te bezoeken.
We vertrekken voor het eerst echt vroeg
richting het zuiden van het bos
Fontainebleau. De lucht is nog wat grijzig
maar de zon komt snel tevoorschijn. De
weg erheen is prachtig. We rijden door een
prachtige gorge met grote rotsen waar het
bos bekend om staat. Ook de uitgebloeide
hei rondom de rotsblokken hebben nog
een mooie laatste paarse gloed. Daarna
komen we in een landbouwgebied waar
we nog een grauwe of blauwe kiekendief
zien. Waarna we al snel bij ons einddoel
komen. We zijn rond 10 uur op de plaats
van bestemming.

bijna klaar voor de start

op stap

Al vrij snel vinden we heel wat paddenstoelen met de naam: “ik weet het niet”. Dat wordt vanavond weer hard
werken. Onderweg hebben we aardig wat interessante paddenstoelen gevonden waardoor we voor de
middagpauze de groeve nog niet bereikt hebben. Drie soorten kluifzwammen: zwarte, witte en de
holsteelkluifzwam. Alleen voor de laatste hebben we even gepuzzeld wat de juiste naam is. Een stel prachtige
aardtongen, glad en niet kleverig. Deze kan alleen microscopisch op naam gebracht worden. Jammer genoeg is
dat bij veel paddenstoelen het geval. Gelukkig doet dit niets af aan het feit dat het een mooie paddenstoel is
die je niet iedere dag ziet.

de lunch
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Dus op naar de lunch. De lunch is altijd zeer uitgebreid dankzij al de inkopen die Bart thuis al had gedaan. Aan
snoepgoed geen gebrek (zodat Bart niet te veel afvalt en wij hopelijk niet teveel aankomen). Ook gezond fruit
en lekkere vruchtensappen zijn er voldoende. Daarom is er steeds bij de bus geluncht om niet te veel te hoeven
sjouwen.
Op naar de groeve. Al kunnen de speurneuzen onder ons het niet laten om te zoeken op weg naar de groeve
maar we zijn er wel gekomen. GELUKKIG!!! De groeve is indrukwekkend. Wit van de kalk die er in de grond zit.
Daar treffen we de mooiste kalksculpturen. Ik ben er erg van onder de indruk. Wat heeft de aarde veel
prachtige plekken.

varken

egel

Janny Kramer, Trudy Vos, Jeanne Kuijper

De ecologie in de groeve komt aardig
overheen met die van de duinen. Het
weer is zomers geworden. In de groeve is
het 22 graden. We hebben naast
paddenstoelen ook nog leermossen,
bloemen, vlinders en insecten gevonden.
We zijn al speurende de dag goed door
gekomen.
maar we zijn niet vergeten dat we voor paddenstoelen komen

argusvlinder

zandputje

leermos

Nu wat de paddenstoelen betreft. Janny heeft een prachtige lijst gemaakt van al de vondsten die we op naam
hebben kunnen brengen. Hopelijk kunnen we er naar een determinatiepoging nog enkele namen aan
toevoegen.
De “ik-weet-het-niet-paddenstoelen” staan bij de deelnemers op de foto. Mooi werk voor thuis.
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Dit is toch echt Frankrijk.

Onze reisleider en goede chauffeur geeft ons ook tijdens de excursie educatieve informatie over de ecologie,
milieu en over de paddenstoelen waarvan hij zelf denkt niet voldoende te weten. Maar ja, het is duidelijk dat je
in Frankrijk andere paddenstoelen vindt dan in Nederland door de bodemsoort.
Tip voor de volgende keer. Paddenstoelen boek: Decouvrir les champignons de nos regions. 300 escepes dans
leur millieu van Guillaume Eyssartier € 25,Na weer een geslaagde dag, rijdt Bart, met een rood gezicht door het zonnige weer, ons weer veilig naar
Barbizon.
In het hotel wacht ons een lekker avondeten. We worden nog getrakteerd op een lekker stukje taart gemaakt
door de kok, patissière, gemaakt van melkchocolade en witte chocolade. Een echte verwennerij.
Eensgezind hebben we er weer een succesvolle dag van gemaakt. Het feit dat het een klein groepje is werkt
hier vinden we allemaal goed aan mee. Daarom nog een tip: voor een speurreis als paddenstoelen zoeken is
een klein groepje veel werkbaarder als een grote groep.
Afscheid van de groeve en de dag.

de zandgroeve
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Verslag van de vierde excursiedag – donderdag 5 oktober 2017
door Trudy Vos
Arbonne-la-Forêt en Larchant, Forêt Dominiale de la Commanderie, L’Elefant Roche.
De dag begon zoals we gewend waren met een ontbijt, maar deze keer met een gekookt eitje (dank zij Ria van
Gaal) en ook kregen we heerlijke stukjes Franse kaas en dat was voor de verandering best lekker.
Hoewel de voorspelling anders was, was het onbewolkt en zonnig en dat bleef zo tot het middaguur, maar het
was wel de hele dag droog. Rond negen uur vertrokken we met het busje richting Arbonne-la-Forêt. Na
ongeveer 15 minuten kwamen we aan op de parkeerplaats en daar gingen we meteen op onderzoek uit en
vonden we onder een informatiebord een groot nest van de Hoornaar die we met z’n allen bewonderden.

zoeken naar paddenstoelen in de heide

witte koraalzwam

Daarna gingen we de brede zandweg Chemin de la Plaine de Chanfroy op met aan weerszijden gemengd bos en
ook mooie heideveldjes, verderop mooie schrale kruidenrijke graslandjes op kalkrijke zandbodem. Er bloeide
daar nog van alles zoals Duifkruid, Tijm, anjers, ereprijs, Cipreswolfsmelk en drie verschillende soorten
zonneroosjes.
Dat was echt genieten. En omdat het weer zo mooi
was vlogen er ook nog vlinders, we zagen de
Argusvlinder, Oranje luzernevlinder, Klein geaderd
witje en het Icarusblauwtje. Jammer dat ze zo vlug
waren zodat ik ze niet allemaal op naam kon
brengen. Tussen de Struikheide groeide de
Oranjebruine korrelhoed en een fraaie zwam,
wellicht de Witte koraalzwam.

zonneroosje

koperrode spijkerzwam

Bart had een zijpaadje ontdekt waar veel
paddenstoelen stonden en daar gingen we
natuurlijk op af. Erg mooi waren de Koperrode
spijkerzwam en de Smakelijke melkzwam (die er
peenoranje uitziet) en die uitgebreid werden
gefotografeerd. Wat ook nog moest gebeuren was

spoelvoetcollybia
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het maken van een groepsfoto. Ria van Gaal had daarvoor een goede plek uitgezocht midden in de heide waar
we plaats namen op een grote zandstenen kei. En die foto is vast goed gelukt. Na alle mooie waarnemingen
maar ook vraagtekens werd het tijd voor de lunch. Dicht bij de parkeerplaats fungeerde een grote steen als
tafel en boomstammen als stoelen. Daar werd ook nog de Spoelvoetcollybia gevonden.

groepsfoto

Na de lunch vertrokken we met het busje naar Larchant, Forêt Dominiale de la Commanderie, L’Elefant Roche.
Het bos hier met de karakteristieke rotsblokken van zandsteen is een van de mooiste klimplaatsen van
Frankrijk. Het is een prachtig glooiend naaldbos met een onderbegroeiing van Struikheide en vooral mossen
zoals Groot laddermos, Pluimstaartmos, Thujamos en Bronsmos, verder groeien hier fraaie korstmossen.

de beroemde klimrotsen

de vondst van de oranjebruine vlamhoed

Ook was het er weer rijk aan paddenstoelen, mooie felgekleurde russula’s, Pelargoniumgordijnzwammmen,
Roodsteelcollybia’s, Okergele korrelhoedenen, en nog veel meer. De Slijmerige gordijnzwam die Leo vond was
echt heel bijzonder. Niet veel later waren we met z’n allen in de ban van prachtige oranjebruine paddenstoelen
die groeiden op dood naaldhout. En omdat de zon niet meer scheen was het fotograferen ervan een stuk
makkelijker. De naam van deze paddenstoel werd later door een van ons in het hotel al snel gevonden: de
Oranjebruine vlamhoed. Om ongeveer vier uur ging het weer richting Barbizon, na een dag volop genieten. In
het hotel werd lekker voor ons gekookt, we kregen op verzoek namelijk vis en groenten, dat laatste was er
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nogal eens bij in geschoten. ’s Avonds probeerde een aantal van ons de probleempaddenstoelen van de dag te
determineren. En toen we naar onze kamers wandelden hoorden we de roep van de Bosuil.

roodvoetrussula

oranjebruine vlamhoed

pelargoniumgordijnzwam
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Verslag van de vijfde excursiedag – vrijdag 6 oktober 2017
door Ria Wieland
De laatste dag van onze paddenstoelenreis is aangebroken. We zien dan ook een duidelijk verschil hoe in een
week tijd de natuur kan veranderen. De bladeren van de Wilde Wingerd, die massaal de gevels van de huizen
bedekken, zijn prachtig rood gekleurd.
In de ochtend staat een bezoek aan het kasteel “Chateaux de Fontainebleau” gepland.

chateau Fontainebleau

De animo hiervoor was in de groep nogal verdeeld; eigenlijk kwamen we om paddenstoelen te bekijken. Maar
omdat het kasteel zo dicht bij onze verblijfplaats Barbizon ligt en op een tweede plaats van beroemde kastelen
van Frankrijk staat, besloten wij het toch te bezoeken.
Het kasteel is in de loop der jaren door de diverse
koningen die er woonden, uitgebreid en verbouwd. Zo
zette ieder zijn stempel op het gebouw. Wij hebben een
duidelijk beeld gekregen van alle pracht en praal die er in
die tijd bestond, maar ook nam je de armoede en
onderdanigheid van de bevolking waar. Al met al toch een
leerzame ochtend die door ons groepje uiteindelijk wel in
de smaak is gevallen.
Na een gezellige lunch op het terras bij het hotel, hebben
we het Forêt de Barbizon bezocht. De wandeling startte in
het dorp, zodat wij een goede indruk van het dorp kregen.
Barbizon is een levendig artistiek kunstenaarsdorp met
zijn vele schilders en ateliers. De bekende schilder JeanFrancois Millet is hier geboren en gestorven.
mozaïek “Les Glaneuses” van Jean-François Millet
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Als wij de straat uitlopen komen we vanzelf in het bos terecht. Het bos bestaat uit zowel loofbomen als
naaldbomen met grote rotsblokken en de bodem is zuur.
We hebben 67 soorten paddenstoelen gevonden, waarvan we er 66 op naam konden brengen, mede door
hetzelfde biotoop wat in Nederland ook vaak te zien is.

het bos bij Barbizon

slijmsteelmycena

In het bos liggen ook vele grote rotsblokken en een van die rotsen is uitgesleten en heeft de vorm van een
olifant gekregen.

rots uitgesleten in de vorm van een olifant
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Na een voldane dag hebben we in het hotel nog van een heerlijke raclette genoten, waarbij de gastvrouw ons
ter afscheid nog trakteerde op een glas champagne.
Conclusie: een fijne groep van het begin tot het einde met zeer geïnteresseerde mensen en een fijne
begeleider. Onze fototoestellen maakten overuren door al de mooie paddenstoelen en overige
bezienswaardigheden.
Allemaal hartelijk bedankt voor het doorgeven van jullie kennis en vooral de gezelligheid, hopelijk treffen we
elkaar tijdens een volgende paddenstoelenreis.
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De op naam gebrachte paddenstoelen
Hierna volgt een overzicht van de op naam gebrachte paddenstoelen. In totaal zijn 178 soorten op naam
gebracht. Daarbij is het goed te weten dat we veel paddenstoelen die we ontdekken niet op naam konden
brengen omdat we geen microscopisch onderzoek hebben gedaan aan de gevonden paddenstoelen. Zo zal het
opvallen dat er weinig of geen vezelkoppen, gordijnzwammen, satijnzwammen of vaalhoeden in deze lijst zijn
opgenomen, terwijl we die in het veld wel veelvuldig tegenkwamen.
Sommige excursieplekken waren veel rijker aan paddenstoelen dan andere. Veruit de meeste soorten vonden
we in “Mare aux Evées”, in totaal vonden we hier 87 soorten. Duidelijk de minste paddenstoelen vonden we bij
Champagne-sur-Seine vanaf de parkeerplaats Les Basses Godernes langs de Seine, met slechts 11 soorten. Zie
helemaal onderaan voor de totalen van de andere excursiegebieden.
Tabel 1. De op naam gebrachte paddenstoelen per excursie.

Barbizon

6 okt.

Larchant, Dominiale Commanderie

5 okt.

Plaine de Chanfroy

4 okt.

ancienne carrière

Amandelvezelkop

Mare aux Evée

Inocybe hirtella

3 okt.

Les Basses Godernes

Nederlandse naam
Aardtong

Hippodrome

Latijnse naam
Geoglossum sp

Mare aux Evée

2 okt.

x

x

x
x

Laccaria amethystina

Amethistzwam

Russula paludosa

Appelrussula

x

Clavulina cinerea

Asgrauwe koraalzwam

x

Lactarius torminosus

Baardige melkzwam

x

Tricholoma fulvum

Berkenridderzwam

Piptoporus betulinus

Berkenzwam

x

x

Russula fellea

Beukenrussula

x

x

Marasmius wynneae

Beukentaailing

x

Xerula radicata

Beukwortelzwam

x

Fistulina hepatica

Biefstukzwam

Lactarius subdulcis

Bitterzoete melkzwam

Lepiota clypeolaria

Bosparasolzwam

x

x

x
x

Botercollybia

x

Megacollybia platyphylla

Breedplaatstreephoed

x

Lyophyllum decastes

Bruine bundelridderzwam

Suillus luteus

Bruine ringboleet

Galerina marginata

Bundelmosklokje

Gymnopilus penetrans

Dennenvlamhoed

Hypholoma capnoides

Dennenzwavelkop

Otidea bufonia

Donkerhazenoor
Donzige melkzwam

Daedalea quercina

Doolhofzwam

Mycena filopes

Draadsteelmycena

x
x

Rhodocollybia butyracea

Lactarius pubescens

x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
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Marasmius bulliardii

Dwergwieltje

Auricularia auricula-judae

Echt judasoor

Armillaria mellea

Echte honingzwam

Stropharia aeruginosa

Echte kopergroenzwam

Fomes fomentarius

Echte tonderzwam

Boletus edulis

Eekhoorntjesbrood

Ciboria pseudotuberosa

Eikelbekertje

Stereum gausapatum

Eikenbloedzwam

x

Barbizon

6 okt.

Larchant, Dominiale Commanderie

5 okt.

Plaine de Chanfroy

4 okt.

ancienne carrière

Dwergcollybia

Mare aux Evée

Collybia cirrata

3 okt.

Les Basses Godernes

Nederlandse naam
Duivelsbroodrussula

Hippodrome

Latijnse naam
Russula sardonia

Mare aux Evée

2 okt.

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

Leccinum quercinum

Eikenboleet

Mycena pura

Elfenschermpje

x

x

Russula densifolia

Fijnplaatrussula

x

Mycena inclinata

Fraaisteelmycena

Calocera cornea

Geel hoorntje

Bisporella citrina

Geel schijfzwammetje

Russula ochroleuca

Geelwitte russula

Scleroderma citrinum

Gele aardappelbovist

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

Amanita citrina

Gele knolamaniet

Stereum hirsutum

Gele korstzwam

x

x

x

Hypocrea aureoviridis

Gele kussentjeszwam

Suillus grevillei

Gele ringboleet

Tremella mesenterica

Gele trilzwam

Tricholoma cingulatum

Geringe ridderzwam

x

Coprinus comatus

Geschubte inkzwam

x

Thelephora anthocephala

Gespleten franjezwam

Tulostoma brumale

Gesteelde stuifbal

Xylaria hypoxylon

Geweizwam

x

Geastrum fimbriatum

Gewimperde aardster

x

Leccinum scabrum

Gewone berkenboleet

Laccaria laccata

Gewone fopzwam

Pluteus cervinus

Gewone hertenzwam

x

Chlorociboria aeruginascens

Gewone kopergroenbekerzwam

x

Fuscoporia ferruginosa

Gewone korstvuurzwam

Paxillus involutus

Gewone krulzoom

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
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Gewone zwavelkop
Gewoon eikenbladzwammetje

x

Trametes versicolor

Gewoon elfenbankje

x

Parasola plicatilis

Gewoon plooirokje

Hygrocybe miniata

Gewoon vuurzwammetje

x

Clitocybe rivulosa

Giftige weidetrechterzwam

x

Coprinellus micaceus

Glimmerinktzwam

Mycena epipterygia

Graskleefsteelmycena
Grauwe bossatijnzwam
Groene glibberzwam

Amanita phalloides

Groene knolamaniet

Russula nigricans

Grofplaat russula

Barbizon

x

x

x

Gymnopus dryophilus

Leotia lubrica

6 okt.

Larchant, Dominiale Commanderie

x

Hypholoma fasciculare

Entoloma rhodopolium

5 okt.

Plaine de Chanfroy

4 okt.

ancienne carrière

Gewone viltkop

Mare aux Evée

Inocybe dulcamara

3 okt.

Les Basses Godernes

Nederlandse naam
Gewone pelargoniumgordijnzwam

Hippodrome

Latijnse naam
Cortinarius paleaceus

Mare aux Evée

2 okt.

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

Mycena haematopus

Grote bloedsteelmycena

Clitopilus prunulus

Grote molenaar

x

x

x

Macrolepiota procera

Grote parasolzwam

Mycena rosea

Heksenschermpje

Mycena galericulata

Helmmycena

Marasmius cohaerens

Hoornsteeltaailing

Clathrus archeri

Inktviszwam

Gymnopus erythropus

Kale roodsteelcollybia

Hericium coralloides

Kammetjesstekelzwam

Lactarius quietus

Kaneelkleurige melkzwam

Xerocomus badius

Kastanjeboleet

Lepiota castanea

Kastanjeparazolzwam

Scleroderma areolatum

Kleine aardappelbovist

Clitocybe candicans

Kleine bostrechterzwam

Skeletocutis nivea

Kleine kaaszwam

Mutinus caninus

Kleine stinkzwam

Pseudocraterellus undulatus

Kleine trompetzwam

Calocera viscosa

Kleverig koraalzwammetje

Clitocybe clavipes

Knotsvoettrechterzwam

x

Suillus bovinus

Koeienboleet

x

Chroogomphus rutilus

Koperrode spijkerzwam

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
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Nederlandse naam
Korianderzwam

Lactarius hepaticus

Levermelkzwam

x

Cortinarius alboviolaceus

Lila gordijnzwam

x

Suillus granulatus

Melkboleet

x

Baeospora myosura

Muizenstaartzwam

x

Amanita gemmata

Narcisamaniet

Tricholoma sulphureum

Naris ridderzwam

Clitocybe nebularis

Nevelzwam

Cystoderma amianthinum

Okergele korrelhoed

Phlebia radiata

Oranje aderzwam

Barbizon

Latijnse naam
Osmoporus odoratus

6 okt.

Larchant, Dominiale Commanderie

5 okt.

Plaine de Chanfroy

4 okt.

ancienne carrière

Mare aux Evée

3 okt.

Les Basses Godernes

Hippodrome

Mare aux Evée

2 okt.

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

Gymnopilus picreus

Oranjebruine vlamhoed

Rickenella fibula

Oranjegeel trechterje

x

Trichaptum abietinum

Paarse dennenzwam

Cortinarius semisanguineus

Pagemantel

Amanita pantherina

Panteramaniet

Hygrocybe psittacina

Papegaaizwammetje

Byssomerulius corium

Papierzwammetje

Mycena vitilis

Papilmycena

Amanita rubescens

Parelamaniet

x

Lycoperdon perlatum

Parelstuifzwam

x

Chalciporus piperatus

Peperboleet

Ganoderma lipsiense

Platte tonderzwam

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

Plicaturopsis crispa

Plooivlieswaaiertje

Asterophora lycoperdoides

Poederzwamgast

x

Cortinarius purpurescens

Purperen gordijnzwam

Hebeloma crustuliniforme

Radijsvaalhoed

x

Ramaria stricta

Rechte koraalzwam

x

Hypholoma lateritium

Rode zwavelkop

Rhodocollybia maculata

Roestvlekkenzwam

Omphalina pyxidata

Roodbruin trechtertje

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

Amanita fulva

Roodbuine slanke amaniet

Lactarius vietus

Roodgrijze melkzwam

x

x

Daedaleopsis confragosa

Roodporiehoutzwam

x

Xerocomus chrysenteron

Roodsteelfluweelboleet

Panellus stipticus

Scherpe schelpzwam

x

x
x
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Nederlandse naam
Schijfsteelmycena

Russula velenovskyi

Schotelrussula

Agaricus silvaticus

Schubbige boschampignon

x

Laccaria proxima

Schubbige fopzwam

x

Roridomyces roridus

Slijmsteelmycena

Lactarius deliciosus

Smakelijke melkzwam

Coprinopsis picacea

Spechtinktzwam

Phlebia tremellosa

Spekzwoerdzwam

Clavaria falcata

Spitse knotszwam

Lepiota aspera

Spitsschubbige parasolzwam

Barbizon

Latijnse naam
Mycena stylobates

6 okt.

Larchant, Dominiale Commanderie

5 okt.

Plaine de Chanfroy

4 okt.

ancienne carrière

Mare aux Evée

3 okt.

Les Basses Godernes

Hippodrome

Mare aux Evée

2 okt.

x

x

x
x

x
x
x
x

Gymnopus fusipes

Spoelvoetcollybia

Mycena leptocephala

Stinkmycena

x

x

Lepiota cristata

Stinkparasolzwam

x

Marasmiellus ramealis

Takruitertje

x

x

x

x

x

Cantharellus tubaeformis

Trechtercantharel

Hebeloma mesophaeum

Tweekleurige vaalhoed

x

x

Cortinarius anomalus

Vaaggegordelde gordijnzwam

Lepista sordida

Vaalpaarse schijnridderzwam

Mycena pearsoniana

Vals elfenschermpje

Hygrophoropsis aurantiaca

Valse hanekam

Stropharia caerulea

Valse kopergroenzwam

Suillus collinitus

Valse melkboleet

Pycnoporus cinnabarinus

Vermiljoenhoutzwam

x

Auricularia mesenterica

Viltig judasoor

x

Cortinarius violaceus

Violette gordijnzwam

x

Entoloma euchroum

Violette satijnzwam

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

Amanita muscaria

Vliegenzwam

Stereum subtomentosum

Waaierkorstzwam

x

Ganoderma cupreolaccatum

Waslakzwam

x

Crepidotus mollis

Week oorzwammetje

x

Psathyrella piluliformis

Witsteelfranjehoed

Helvella crispa

Witte kluifzwam

x

Clavulina coralloides

Witte koraalzwam

x

Marasmius epiphyllus

Witte taailing

Psathyrella artemisiae

Wollige franjehoed

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
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Radulomyces confluens

Ziekenhuis boomkorstzwam

Tricholoma argyraceum

Zilveren ridderzwam

Leccinum melaneum

Zwarte berkenboleet

Helvella lacunosa

Zwarte kluifzwam

Lactarius necator

Zwartgroene melkzwam

Melanoleuca polioleuca

Zwartwitte veldridder

Hygrocybe conica

Zwartwordende wasplaat

Peziza michelii

Zwavelmelk bekerzwam

Coprinellus disseminatus

Zwerminktzwam
totaal aantal

x

Barbizon

Zemelig donsvoetje

x

6 okt.

Larchant, Dominiale Commanderie

Zandputje

Tubaria conspersa

5 okt.

Plaine de Chanfroy

Geopora arenicola

4 okt.

ancienne carrière

Zachtstekelige stuifzwam

Mare aux Evée

Lycoperdon molle

3 okt.

Les Basses Godernes

Nederlandse naam
Wortelende aardappelbovist

Hippodrome

Latijnse naam
Scleroderma verrucosum

Mare aux Evée

2 okt.

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
43

33

11

51

36

25

23

60
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