
 
SLOBKOUSNIEUWS 44 jrg8  
 

 
Luc, Guido, Isabelle, Jan, Nicole, Jozefa, Jef en Joke trokken deze keer onder leiding van Annemie door het 

natuurreservaat van Balkenheide in Bocholt. 

Het moet gezegd dat Annemie alles tot in de puntjes had voorbereid! Het gras was netjes gemaaid en het werd na 

ons snel opgeraapt. Op het einde had ze nog wel een beetje brousse voorzien om de spanning erin te houden. 

Door het maaien was op de graspercelen niet veel paddenstoel meer te bekennen, als ze er al geweest waren met 

deze aanhoudende droogte, maar de houtkanten maakte veel terug goed. De weergoden waren ons ook goed gezind 

We bleven netjes droog tot we goed en wel terug in de auto zaten want dan moesten de ruitenwissers terug aan de 

slag. 

Het was voor de slobkousjes de eerste keer dat ze dit gebied aandeden maar we komen hier zeker eens terug. 

Bedankt Annemie voor de tip en de begeleiding. 

 

 

Volgende dinsdag 6 november trekken we naar het wandelbos in de omgeving van de 

Kettingbrug in Hamont. 

 

We starten om 9:00 uur op de parking aan de visvijvers van de visclub de Walvissers.  

 
Jan Leroy 



WE ZAGEN 

Naam Wetenschappelijke naam Familie 

Berkenzwam Piptoporus betulinus Fomitopsidaceae 

Bundelridderzwam sl, incl. 
Bruinplaat-, Sombere, Bruine 
bundelridderzwam 

Lyophyllum fumosum sl, incl. 
cinerascens, decastes Lyophyllaceae 

Doolhofzwam Daedalea quercina Fomitopsidaceae 

Echte tonderzwam Fomes fomentarius Polyporaceae 

Eikenbladzwammetje sl, incl. 
Gewoon, Vroeg, Donker 
eikenbladzwammetje 

Gymnopus dryophilus sl, incl. 
aquosus, ocior Omphalotaceae 

Elzenweerschijnzwam Mensularia radiata Hymenochaetaceae 

Gele korstzwam Stereum hirsutum Stereaceae 

Gerimpelde korstzwam Stereum rugosum Stereaceae 

Geweizwam Xylaria hypoxylon Xylariaceae 

Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare Strophariaceae 

Gewoon elfenschermpje Mycena pura Mycenaceae 

Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta Meruliaceae 

Grote stinkzwam Phallus impudicus Phallaceae 

Harslakzwam Ganoderma resinaceum Ganodermataceae 

Kastanjeboleet Xerocomus badius Boletaceae 

Knolparasolzwam Chlorophyllum rhacodes Agaricaceae 

Koningsmantel Tricholomopsis rutilans Tricholomataceae 

Melksteelmycena Mycena galopus Mycenaceae 

Mycena onbekend Mycena spec. Mycenaceae 

Nevelzwam Clitocybe nebularis Tricholomataceae 

Okergele stropharia Stropharia coronilla Strophariaceae 

Oorzwammetje Crepidotus spec. Inocybaceae 

Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus Dacrymycetaceae 

Paarse dennenzwam Trichaptum abietinum Polyporaceae 

Paarse knoopzwam Ascocoryne sarcoides Helotiaceae 

Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum Agaricaceae 

Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense Ganodermataceae 

Radijsvaalhoed sl, incl. Holsteel-, 
Wttte, Moeras-, Peperige, Valse 
radijs-, Haarcel-, Populieren-, 
Opaalvaalhoed 

Hebeloma crustuliniforme sl, incl. 
cavipes, fragilipes, helodes, 
ingratum, lutense, oculatum, 
populinum, velutipes Strophariaceae 

Roodbruine schijnridderzwam Lepista flaccida Tricholomataceae 

Rosse populierboleet Leccinum aurantiacum Boletaceae 

Satijnzwam Entoloma spec. Entolomataceae 

Schubbige bundelzwam Pholiota squarrosa Strophariaceae 



Slanke anijstrechterzwam Clitocybe fragrans Tricholomataceae 

Sombere honingzwam Armillaria ostoyae Physalacriaceae 

Stobbenzwammetje Kuehneromyces mutabilis Strophariaceae 

Tweekleurige trechterzwam Clitocybe metachroa Tricholomataceae 

Valse hanenkam Hygrophoropsis aurantiaca Hygrophoropsidaceae 

Vliegenzwam Amanita muscaria Amanitaceae 

Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum Stereaceae 

Witte tandzwam sl, incl. Splijtende 
tandzwam 

Schizopora paradoxa sl, incl. 
radula Schizoporaceae 

Wollige bundelzwam Hemipholiota populnea Strophariaceae 

 

  



LEUKE PLAATJES: 

 

Deze bundelridderzwammen stonden ons al op te wachten op de parkeerplaats. Meteen een goede start. 

 

Was het alleen maar om te proeven of is er hier sprake van geeuwhonger? 



 

We waren het er snel over eens dat dit een harslakzwam is 

 

 

Maar Luc zijn foto’s waren nodig om te bevestigen dat dit een doolhofzwam is 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet echt een fris jong, volwassen exemplaar 

(voor alle duidelijkheid ik heb het hier over de 

paddenstoel) maar we waren er toch van 

overtuigd dat dit de koningsmantel is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

elzenweerschijnzwam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En een familie stobbezwammetjes 

 

 

 



 

 

Schubbige bundelzwam 

 

 

 

Roodbruine schijnridders 

 

 

 

 



 

Nevelzwammen 

 

 

 

Rosse populierenboleet 

 



 

De paden waren netjes gemaaid 

 

En na onze doortocht werd alles netjes opgeruimd 

 



 

Voor wat meer spannende stukken op het einde had Annemie ook gezorgd  

 

 

Kwestie van het niet te verleren 



 

 

 

 

 

We werden ook galant uitgewuifd 


