
Verslag van de Polderbende paddenstoelentocht in het Oosterhoutse bos, 16 oktober 2022. 

Met een klein groepje en met 3 nieuwe kinderen gaan we op stap. Eerst even een naamrondje, zodat 

we weten wie wie is. 

                     

 Henny vertelt dat we op zoek gaan naar paddenstoelen en dat er in dit bos heel veel zijn. Daarom 

blijven we op de paden, behalve op een paar plaatsen waar we wat verder kijken. Dan is het heel 

belangrijk dat we voorzichtig lopen, want overal staan ze en we willen ze niet kapot maken. Jack 

wordt aangesteld als teller; we gaan proberen zoveel mogelijk verschillende soorten te ontdekken. 

En daar gaan we. Zodra we het bospaadje inlopen zien we op een boomstronk al heel veel kleine 

paddenstoeltjes staan.  

  

We gaan ze goed bekijken en gebruiken daarbij de spiegeltjes om er ook onder te kunnen kijken.  

 



  

Henny heeft verteld dat sommige paddenstoelen plaatjes hebben aan de onderkant en andere 

buisjes. En er zijn ook stuifzwammen. Tussen de plaatjes en in de buisjes zitten de zaadjes voor 

nieuwe paddenstoelen. Sommige kinderen kunnen die al zien. 

O ja, onder de grond lopen allemaal schimmeldraden en daarop groeien de paddenstoelen, dus 

eigenlijk zijn paddenstoelen vruchten net zoals appels, beukennootjes en kastanjes. Die zien we ook 

overal liggen.  

En wat zien ze veel: als we 10 meter gelopen hebben, zien ze ook al 10 verschillende soorten. Het 

worden er zoveel dat ik bij het verslag een lijst voeg met alle namen. 

 
Overal groeien ze, op oude bomen, onder de bomen, gewoon in de grond, onder de struiken. 

Werkelijk overal en je moet goed uitkijken anders sta je al ergens op. En wat veel verschillende 

vormen, groot en klein, met een hoed en zonder en ook allerlei kleuren. De kinderen raken niet 



uitgekeken en zelfs het kleinste paddenstoeltje wordt door Brechje gevonden: de oranje 

dwergmycena. Het is net een speldenknopje. 

 
Jack ziet zoveel andere dingen ook, dat we hem wel moeten helpen met tellen en dat doen we met 

zijn allen. Dan wordt het tijd voor een spelletje en iets te snoepen. Billy en Sjors delen wat ze 

meegenomen hebben met iedereen en intussen ziet Jack nog een heel bijzonder beestje op een oude 

boomstronk. 

   

Kitty zoekt het op en het blijkt de rups van de Vermiljoenkever en die is heel zeldzaam. Top Jack!  

We hebben ook nog even oponthoud, nou eigenlijk Billy, want hij krijgt een bloedneus. Kitty vertelt 

hem wat hij het best kan doen en de theedoek uit de rugzak van Henny komt nu goed van pas. 

De anderen gaan een tikspel  doen; onderweg zagen we regelmatig muizenholletjes en achter de dijk 



vliegen vast en zeker torenvalken. Die lusten die muisjes wel. Dus de tikker is de torenvalk en de 

anderen zijn de muizen en daar gaan we. Wat een plezier! Sjors en Owen kunnen goed rennen en 

vinden elkaar ook wel aardig. Julia en Nienke genieten er ook van en Ruben  wil ook graag een keer 

torenvalk zijn. 

Maar ja, we willen ook nog meer paddenstoelen vinden, we hebben er nu 33. We spreken af dat we 

er 40 willen vinden. Daar gaan we weer.  

  

We vinden nu ook paarse en een oranje. De ene heet rode kool zwam en de andere oranje 

hertenzwam.  

  

 

En weet je dat er ook een biefstukzwam bestaat en een spekzwoerdzwam? En we vinden ze allemaal. 

Mooie roze: heksenschermpjes en elfenschermpjes. En een beetje gele smurrie op een boomstam 

heet heksenboter. 



  
We hebben er 40 en Henny zegt dat we kampioen zijn, maar ze willen verder. Eerst even klauteren 

en klimmen op omgevallen bomen die over het pad liggen. 

   

Brechje kan er zo onderdoor. De rest moet er overheen zien te klimmen. Brechje maakt ook nog even 

een eikelneus. 

                                    
Verder en ja hoor we zijn al bij 50!!!! Dan ziet Billy een heel bijzondere nieuwe soort, rood met een 

spleet. We bedenken een naam: de rodebilspleetzwam. Want het is een grapje, wat ik niet ga 

toelichten. We moeten terug naar de ouders en vinden er nog 5 bij.  

Daarmee zijn deze kinderen super kampioenen paddenstoelzoekers! Een dikke pluim! 



  

 

55 soorten paddenstoelen en een rups van een zeldzame kever. Dat is de oogst van deze wonderlijke 

tocht. Wat hebben we genoten! 

Henny 

 


