
Paddenstoelen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

Spechtinktzwam – Coprinopsis picacea

Roosmarijn Steeman – Natuurpunt studie



• Les connaissances actuelles sur les champignons à 
Bruxelles: atlas, cartes, nombre d’espèces, lieux,…

• Les milieux où on les retrouve

• Les espèces courantes, les espèces rares, etc.

• Les facteurs qui engendrent leur disparition

• Comment les protéger ? Que peuvent faire les pouvoirs 
publics ? Les citoyens ?

Paddenstoelen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest



- 1995 proefvlakken in Terkamerenbos (J. Schreurs)

- 1996 – 2001 proefvlakken in Zoniënwoud en Laarbeekbos (A. De 
Kesel & Bert Vanholen) 

- 2009 Inventarisaties voor atlas van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

Un peu d’ histoire



• http://www.cercle-myco-bruxelles.be/

- In 1946 ontstaan uit groep mycologen van “Les 
naturalistes Belges”. 

- Tweejaarlijkse paddenstoelententoonstelling

Cercle de mycologie de Bruxelles

http://www.cercle-myco-bruxelles.be/


KVMV 

http://www.kvmv.be/ databank Funbel

Coprinopsis picacea – 18 vindplaatsen

http://www.kvmv.be/


• www.waarnemingen.be - https://observations.be/

Natuurpunt Studie - Natagora

Coprinopis picacea – 78 vindplaatsen 

http://www.waarnemingen.be/


1.290 soorten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

23 soorten in Brussel, niet in Vlaams-Brabant

4 soorten uniek voor Vlaanderen

Gebieden waar speciale soorten werden waargenomen: 

- Laarbeekbos, Jette (1, 2) Agaricus iodosmus, Hygrocybe coccinea, Inocybe pseudodestricta

- Zoniënwoud (2, 12) Coprinopsis strossmayeri, Psathyrella fagetophila, P. casca, Cortinarius
raphanoides, Hebeloma birrus, H. psammophilum, H. ochroalbidum, H. quercetorum, Lepiota
pseudoasperula, Pluteus exiguus, Russula zonatula, Tricholoma albobrunneum, Gloeophyllum trabeum, 
Peniophora nuda.

- Kauwberg, Ukkel (1) Cortinarius variicolor

- Neerpede (1) Entoloma dysthaloides

- Stadscentrum (2) Galerina clavus (bloembak), Psathyrella narcotica (houtsnippers)

- Hof ter Mussche (1) Hemimycena gracilis

- Kinderboerderij (houtsnippers) (1) Pholiotina exannulata

Een aantal cijfers (1980-2009)



• 1.220 soorten

• 412 nieuwe soorten (8 jaar)

Een aantal cijfers: 2009-2017
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Aantal soorten 1702 2700 4200

Aantal soorten fungi en slijmzwammen



CCN Vogelzangbeekvallei – Anderlecht (25 ha)

2009: 101 soorten 

2011: 132 soorten

2017: 265 soorten

Weerhuisje

Astraeus hygrometricus

Geopora cervina
eerste vondst voor Vlaanderen



Hof ter Musschen - St. Lambrechts-Woluwe (10 ha)

Voedselarm grasland
2009: 137 soorten
2017: 140 soorten

Wasplatenweide met 5 soorten wasplaten - indicatorsoorten

Hygrocybe psittacina Hygrocybe pratensis

Hygrophore perroquet Hygrophore des prés  

Clavulinopsis helvola

Clavaria fragilis



Volvaire soyeuse

Volvariella bombycina

Saprofiet. Indicator oude bossen – in oude 
wonden en boomholtes, vooral van Beuk

Hof ter Musschen - St. Lambrechts-Woluwe (10 ha) 

Anijskurkzwam 

Trametes suaveolens

Parasiet op wilg, vaak knotwilgen



Overblijfsel vallei van de Zenne – Oud Engels park

2009: 156 soorten

2017: 162 soorten

Moeraske – Walckiers (Schaarbeek, Evere, Haren) (18,5 ha)

Suillus laricinus – symbiont van Lork op kalkrijke bodem Colctricia perennis – Coltricie – symbiont van 
loof- en naaldbomen op voedselarme 
zandbodems. 



Vrienden van het Scheutbos

Schrale graslanden, broekbos, knotwilgen 

veel dood hout

2009: 164 soorten

2011: 191 soorten

2017: 245 soorten

Scheutbos (Molenbeek) (66 ha)

Rhodotus palmatus – Zalmzwam
Saprofyt op dik dood hout van iep en populier. 
Bezig aan een opmars. 



Park in het verlengde van het Zoniënwoud
2009: 294 soorten

2017: 299 soorten

Ter Kamerenbos (124 ha)

Xeroccomus pelletieri – Symbiont van eik en beuk in oude loofbossen op zure bodem, 
op Europees niveau zeldzame soort.    



2009: 767 soorten

2017: 1196 soorten

Amanita solitaria – symbiont van loofbomen, 

Kalk- en warmteminnende soort. 

“Met uitsterven bedreigd” 

Rode Lijst (Walleyn & Verbeken, 2000)

Symbionten zijn gevoelig aan betreding, 

recreatie in Zoniënwoud is hoog, daarom worden 

bepaalde zones afgesloten voor het publiek en is 

Paddenstoelenpluk verboden. 

Zoniënwoud (Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, 
Oudergem) (1680 ha)



Paddenstoelen in de stad

Simocybe centunculus – saprofyt op groot 
dood hout van Beuk

Warandepark, depot Groendienst, 2009



Bijzondere vondst in verwaarloosde 
bloembakken

Galerina clavus – slechts twee 
vindplaatsen in Vlaanderen in 2009. 
Met mos geassocieerde soort.  

Ondertussen ook gevonden op met mos begroeide 
asbest-platen en een kerkhof met veel mos. 

Gebonden aan kalkrijke bodem



Zeldzamere soorten op houtsnippers: worden ze over 
het hoofd gezien of zijn ze echt zo zeldzaam? 

Bedwelmende inktzwam

Coprinus narcoticus

Goed herkenbaar aan typische geur, maar zeer 
weinig vondsten in Vlaanderen

Geelbruine donsinktzwam

Coprinus callinus

Op naam brengen op basis van 
microscopische kenmerken



Perenniporia fraxinea – parasiet op es

Parasiet op levende bomen 
van eik en es, op zwaardere 
bodems. 

Risico goed inschatten, boom 
in de stad mag niet gevaarlijk 
zijn voor passanten



• Kerkhof van Evere (77 ha) – 135 soorten

• Jarenlang hetzelfde beheer (mos toelaten, niet bemesten, regelmatig 

maaien zorgt voor verschraling) levert waardevolle gazons. 

Kerkhoven 

Omphalina rickenii – saprofyt op 
bemoste muurtjes. 

Geoglossum cookeanum – saprofyt op 
dode grasresten, indicator voor 
waardevolle gazon



Hygrocybe fornicata “Bedreigd”

213 ha (inclusief huizen)

186 soorten

Zeer zeldzame soorten!

Maatschappij die het 
beheer uitvoert is op de 
hoogte en vraag 
regelmatig een 
infowandeling aan. 

Hygrocybe
calyptriformis

Zeldzaam op 
Europees niveau



• Verlies van habitat

• Verzuring

• Vermesting

• Verdroging

• Verwijderen mos

• Overbetreding

Les facteurs qui engendrent leur 
disparition



Comment les protéger ? 

- Studie: zeldzame soorten in kaart brengen
- Educatie: infoborden, wandelingen, …
- Waardevolle gebieden afschermen voor 

publiek
- Beheer voor fungi: 
• Dood hout laten liggen
• Laat bomen staan, ook al worden ze oud en sterven ze af.
• Plant een nieuwe boom voor elke gekapte boom. Plant bij 

voorkeur bomen die in symbiose leven met zwammen: eik, beuk, 
berk, hazelaar of linde.

• Op een houtsnipperpad, kunnen massa’s paddenstoelen 
verschijnen. Zorg ervoor dat je ze niet tussen bomen legt, want dat 
is nadelig voor symbionten. 

• Verwijderen van bladstrooisel, onder alleenstaande bomen 
of kleine boomgroepen, bevordert de groei van symbionten.

• Bemest of ontmos gazons niet, minstens twee maal 
per jaar maaien en het maaisel goed afvoeren is voldoende.


