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Een beeldverslag van de pop-up paddenstoelenexcursie in Tuinpark
Rust en Vreugd op 24-11-2016, geleid door Christiane Baethcke

Er waren 10 personen gekomen om deel te nemen aan de pop-up paddenstoelenexcursie op
24 november 2016 in Tuinpark Rust en Vreugd in Amsterdam-Noord, liggend in Schellingwoude, 
vlak naast de A10. Op 3 november jl. had Christiane hier ook al een pop-up excursie gehouden, 
maar toen hadden ze slechts het rechter gedeelte kunnen bekijken. Er was die keer zo veel te zien 
geweest dat een tweede bezoek werd afgesproken, om het linker gedeelte te doen.

Het startpunt van de excursie.

Er liepen kippen rond in de buurt van de werkschuur.



Op de grond lag veel dood hout. Dat werd opgetild en goed bekeken.
Er was van alles op te vinden, soms wel 4 soorten op 1 tak.

Cindy tussen de gevallen appels. Deze appels blijven liggen 
voor de dieren die op het Tuinpark leven.

Roodbruine schijnridderzwam.



Een fraaie vondst was de Bloedende champignonparasol. Hoewel die verstopt zat onder een stapel 
boomstammetjes, werd hij toch gezien. Dat is het voordeel wanneer je met veel personen bent. Om 
iets wat gevonden is, te kunnen bekijken, ga je er met zijn allen omheen staan en dat leidt vaak tot 
nieuwe vondsten. Als je deze paddenstoel beetpakt, begint hij te “bloeden”: we zagen een oranje 
verkleuring.

Bloedende champignonparasol. De soort is niet groot, hetgeen te zien
is aan het berkenzaadje dat op de foto rechts staat.

De paddenstoelen die gevonden werden hadden niet altijd een hoed en een steel. Het Kaal 
dwergoortje bijvoorbeeld, een miniscuul zwammetje, heeft alleen een hoedje van maximaal 1,5 cm.

Kaal dwergoortje.

Kaal dwergoortje.



Kaal dwergoortje.
De onderkant is zeer de moeite waard, vooral met een loep.

In de Olmenlaan.

We besteedden ook aandacht aan korstzwammen. Die zijn in het veld soms lastig te benoemen.

Dit stukje werd van een tak afgesneden om mee
 te nemen voor nadere determinatie.



Na afloop naar de kantine van het Tuinpark, voor de nabespreking.

Een blad vol thee en koffie.

Een prachtige werkruimte voor de nadeterminaties.



Op het meegenomen stukje bleek een Uitbreekkogeltje spec. te zitten.

Na enige tijd hadden de meegenomen korstzwammen een naam gekregen. Dat was het teken dat het 
tijd was om te stoppen. Iedereen was dik tevreden over wat we die middag allemaal gezien hebben. 
In totaal kwamen er 46 soorten op de lijst te staan. We concludeerden dat Tuinpark Rust en Vreugd 
enorm rijk aan paddenstoelen is.

Een tevreden Christiane met Santana en Cindy.


