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Paddenstoelenpracht op de golfbaan

De herfst is begonnen en met de toenemende 

regen zien we paddenstoelen links en rechts uit 

de grond schieten. Een oproep om de mooiste 

foto’s van paddenstoelen op de golfbaan te 

delen, leverde de redactie van dit vakblad dan 

ook mooie plaatjes op. Een compilatie.

Auteur: Nino Stuivenberg

Zwammen over zwammen

Deel je foto’s!
Heb jij ook mooie plaatjes van padden-
stoelen op jouw golfbaan? Deel ze! Stuur 
de foto’s van jouw waarnemingen van 
paddenstoelen naar de redactie: 
nino@nwst.nl.

PALINGBEEK
Werd er ook iets anders gezien dan 
vliegenzwammen? Zeker. Bijvoorbeeld 
het papegaaizwammetje (Hygrocybe 
psittacina)  , dankzij De Palingbeek op de 
foto.

LAUSWOLT
Golfclub Lauswolt is een van de 
hofleveranciers voor onze fotorubriek. 
Op de golfbaan in Beetsterzwaag 
(Friesland) staat onder meer deze 
vliegenzwam (Amanita muscaria).

LAUSWOLT
Nog een vliegenzwam op Lauswolt, deze 
keer op een bijzondere plaats: de bunker 
van hole 13.
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STIPPELBERG 
De eenzame vliegenzwam. Golfbaan 
Stippelberg deelt vrijwel dagelijks kiekjes van 
de baan op sociale media. In de rough van de 
baan in Bakel werd deze vliegenzwam gespot.

PALINGBEEK
We ontvingen ook een aantal mooie close-ups, 
zoals deze grote bloedsteelmycena (Mycena 
haematopus), gespot op Golf & Country Club 
De Palingbeek in België.

HERKENBOSCHE
Gewone zwavelkop (Hypholoma 
fasciculare), gespot op de Limburgse 
golfbaan De Herkenbosche.

HERKENBOSCHE
Nog meer herfstpracht op De Herkenbosche. 
Op de bosbaan bij Roermond is deze russula 
(Russulaceae) te zien.

OLD COURSE LOENEN
‘De helden van de herfst’. 
Een bijzondere verzameling 
paddenstoelen op hole 2 
van Old Course Loenen in 
Loenen aan de Vecht. Op de 
foto de geschubde inktzwam 
(Coprinus comatus), een van 
de meest voorkomende inkt-
zwammen in Nederland. 
Foto: Ruud Taal.
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ACHTERGROND

LAUSWOLT
De valse hanenkam (Hygrophoropsis 
aurantiaca) groeit op dood hout. Op de 
foto, ook genomen op Golfclub Lauswolt, 
is dat goed te zien.

PALINGBEEK
Ook gespot op De Palingbeek: deze paarse 
schijnridderzwam (Clitocybe nuda).

PALINGBEEK
De gewone heksenboleet (Neoboletus 
luridiformis), waargenomen op De Palingbeek.

PALINGBEEK
Het fluweelpootje (Flammulina velutipes) 
komt algemeen voor in Nederland en België.

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!


