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Een beeldverslag van de pop-up paddenstoelenexcursie in de Brettenzone
op 10-11-2016, geleid door Christiane Baethcke

Voor deze pop-up excursie koos Christiane het stukje Brettenzone tussen de Seineweg en Station 
Sloterdijk. Het is een langgerekte, smalle strook groen, parallel aan de N200, de Haarlemmerweg. 
We wandelden op het oude baanvak van de spoorlijn naar Haarlem. Verzamelpunt was het parkeer-
terrein voor de stadsdeelwerf Seineweg.
In de email met de aankondiging van deze excursie stond: het gonst hier van de paddenstoelen, 
Vliegenzwammen, Panteramanieten, Gordijnzwammen, Berkenboleten, Russula's, Melkzwammen 
en nog zoveel meer.

Seineweg   Station Sloterdijk

Om de groenstrook te bereiken, liepen we eerst een stukje langs het fietspad.



Al snel konden we het gebied in en daar mogen de teckels los.

Het stond er vol Berkenridderzwammen.

Tot de verbeelding sprekende Heksenschermpjes.



We zagen op diverse plekken Gewone berkenboleten staan. Sommige oud, sommige al door 
anderen uit de grond gehaald, maar ook nog fraaie exemplaren.

                       Gewone berkenboleet.                                             Pijpknotszwam.

Op een dode, liggende tak vonden we een aantal Pijpknotszwammen bij elkaar. Dat was de vorm 
die niet lang wordt, maar compact blijft. Later vonden we ook nog de andere vorm. Die vorm stond 
tussen een grote groep Draadknotszwammen.



Je kon wel merken dat hier veel Berken staan. Zagen we eerst Berkenridderzwammen, nu vonden 
we ook her en der de Kleine berkenrussula. We waren al lang blij dat we Russula's zagen, want dit 
jaar komen er maar heel weinig Russula's boven de grond. Het was al bekend: het was voor heel 
veel soorten paddenstoelen lange tijd veel te droog geweest; de reden dat 2016 een teleurstellend 
paddenstoelenseizoen kende. Daarom waren we des te meer verheugd hier zo veel leuke soorten te 
zien. Het maakte veel goed.

Kleine berkenrussula.

Dit stukje Brettenzone toonde ons een overvloed aan diverse soorten paddenstoelen. Het was hier 
voldoende vochtig. Dat bleek ook wel uit de vondst van de Moerasbossatijnzwam. Christiane had 
deze soort hier al vaker gevonden.

Moerasbossatijnzwam.



De smalle strook groen is het oude baanvak van Station Sloterdijk naar Haarlem. Hier lagen vroeger 
bielzen en rails. Nadat die zijn weggehaald, mocht de natuur haar gang gaan. De strook is vanzelf 
begroeid geraakt met bomen en struiken. In het midden loopt een goed begaanbaar wandelpad.

Het pad in het midden van de smalle groenstrook.

We liepen niet snel. Er was tijd genoeg om goed rond te kijken. We keken niet alleen naar grote, 
kleurrijke soorten, maar speurden ook de grond af naar klein grut. Vaak is het zo dat naarmate je 
langer op een plek stilstaat, je steeds meer ziet. Dat gebeurde dan ook.

Deze kleine zwammetjes lokten menig “oh” en “ah” uit. Het Vlieskelkje is bijvoorbeeld nog geen 
cm hoog en lijkt wel wat op een spijkertje. Om deze een complete naam te geven moet hij onder de 
microscoop nader bekeken worden. Dat viel buiten het kader van deze excursie.

Vlieskelkje.



Op een dode stengel werd een soort mini knotszwam gevonden, het Roodvoetknotsje, een soort van 
vochtige, beschutte standplaatsen. Het knotsje groeit vanuit een klein, roodbruin, linzenvormig 
knolletje en kan tot 3 cm hoog worden.

Roodvoetknotsje.

Terug naar het grotere werk. Er stonden enorme Plooivoetstuifzwammen. De meeste stonden alleen, 
maar dit duo was bijzonder. De grootste die we zagen was 15 cm hoog.

Plooivoetstuifzwam.

In haar email met de oproep voor deze excursie had Christiane een foto opgenomen van de 
Zwartwordende stuifzwam. Die stond er nog steeds.



Zwartwordende stuifzwam.

We moesten een flink stukje doorlopen om de vele Vliegenzwammen te zien. Er stonden enige 
tientallen exemplaren.

Vliegenzwam.

Vliegenzwammen aan de voet van een Berk.



Tegen het eind van de excursie kwamen we bij een groep Panteramanieten. Het is familie van de 
Vliegenzwam. Heeft ook witte vlokken op de hoed en een ring om de steel.

Panteramaniet.

We eindigden met de Geringde ridderzwam. Komt niet zo vaak voor, maar Christiane had hem hier 
vaker gevonden.

Geringde ridderzwam.

Na twee uur zoeken en kijken was het ook mooi geweest. Iedereen was dik tevreden met de vele 
vandaag gevonden soorten. Christiane heeft alles wat met zekerheid benoemd kon worden op 
Waarneming.nl gezet, in totaal 43 soorten.


