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Paddenstoelen in Borgloon

Veel mensen in Haspengouw denken dat er bij ons maar weinig paddenstoelen voorkomen. 
In akkers of zwaar bemeste weilanden komen inderdaad weinig of bijna geen  soorten  
paddenstoelen voor. In Haspengouw is er meer te vinden dan enkel landbouwgrond.. 
 
We hebben hellingbossen, kasteelparken, hoogstamboomgaarden,  beekvalleien met beemden,
spoorlijntracés die al lang als dusdanig niet meer worden gebruikt en die zijn begroeid geraakt
met allerlei kruiden en houtgewassen. Sommige van de meest waardevolle gebieden worden 
intussen als natuurgebied beheerd. Paddenstoelen vind je in deze ( half)natuurlijke gebieden 
veel meer dan je zou denken. 

Alleen is de naam paddenstoelen nogal ongelukkig gekozen. We denken dan automatisch aan 
een organisme met steel en hoed, met plaatjes aan de onderzijde van de hoed waarop sporen 
worden gevormd. Veel van die sporenvormende lichamen zien er heel anders uit : 
bekervormig, korstzwammen op hout in allerlei kleuren, harde houtzwammen  met hoeden die
kleine gaatjes onderaan de hoed hebben in plaats van plaatjes,  bolvormige structuren bij de 
bovisten, enz… Het zijn allemaal “ vruchtlichamen “ van een wezen dat uit fijne draden 
bestaat die zich in de bodem, houtgewassen en soms in levende planten bevindt. Veel 
zwammen zijn breken organisch materiaal en zijn aldus onmisbaar in de kringloop van het 
leven. Anderen zijn parasieten, die ten koste van de gastheer leven. Nog andere leven in 
symbiose met planten. De zwamdraden zijn verbonden met de fijne haarwortels van bomen of
andere planten.  Ze voorzien de plant van  water en mineralen en krijgen suikers in ruil. 

De hogere paddenstoelen of fungi vallen uiteen in twee klassen : de zakjeszwammen of 
ascomyceten en de steeltjeszwammen of basidiomyceten. De zakjeszwammen ontwikkelen 
hun sporen in langwerpige asci of zakjes, vaak 8 per ascus. 
Bij de basidiomyceten worden de sporen op de uiteinden van steeltjes of basidiën gevormd, 
meestal vier per basidië. De ascomyceten tellen de meeste soorten. Er bestaan een flink aantal 
grote ascomyceten, bijvoorbeeld de bekerzwammen en de morieljes, doch vele zijn maar een 
paar millimeter groot. Tot de basidiomyceten horen de plaatjeszwammen en boleten, de 
korstzwammen, de polyporen of gaatjesdragende houtzwammen, de bovisten en aardsterren, 
de koraalzwammen, de trilzwammen en nog andere minder soortenriijke groepen; 

We hebben een aantal lijsten doorgestuurd met paddenstoelen die in de gemeente Borgloon 
zijn gevonden. We zijn in Borgloon beginnen inventariseren toen we intensief zijn gaan 
zoeken naar “ rode kelkzwammen “ in Limburg. In Borgloon was de oude spoorlijn een 
gekende vindplaats.  We hebben ook het park van het kasteel van Rullingen, het Sassenbroek 
in Broekom, een gedeelte van het natuurgebied Helshoven en het Manshovenbos ( of is dat al 
Heks ? ) geïnventariseerd.. 

Een gedeelte van de vindlijsten hebben jullie al, enkele volgen nog. Op de lijsten is te volgen 
wat er zoal is gevonden. Soms rare namen, maar via het Internet zijn er van de meeste soorten
wel afbeeldingen te vinden. Hier concentreren we ons op enkele bijzondere dingen uit beide 
grote groepen, die in Borgloon ( soms voor het eerst in Limburg ) werden aangetroffen. . 



1. ASCOMYCETEN 

We beginnen met de ascomyceten of zakjeszwammen. We hebben al aangehaald dat de 
ascomyceten een grote groep vormen. Lange tijd waren er niet veel mensen bezig met de 
studie van de ascomyceten. Veel soorten zijn immers klein en er bestond niet veel  
toegankelijke  literatuur over. Nu men makkelijk foto’s kan maken van microscopische 
structuren als asci en sporen, is de belangstelling voor ascomyceten toegenomen. 

We zijn naar Borgloon beginnen afzakken omwille van de “ rode kelkzwam “ , een 
ascomyceet. We gaan het dan ook iets meer erover vertellen. 

1.1 Rode kelkzwammen

Rode kelkzwammen zijn zeer opvallend. Het zijn bekervormige zwammen; de beker is van 
binnen helrood, de buitenkant is crèmekleurig. Men vindt ze in de winter, vaak al begin 
januari als het dan niet hard vriest. Ze groeien op halfvergane , vaak met mos begroeide 
takjes. Ze vallen op en zijn makkelijk te vinden. 

In West-Europa, ook bij ons, komen drie soorten rode kelkzwammen voor : de rode 
kelkzwam ( Sarcoscypha coccinea ), de krulhaarkelkzwam ( Sarcoscypha austriaca ) en de 
Slijmspoorkelkzwam ( Sarcoscypha jurana ). Ze zijn enkel aan de hand van microscopische 
kenmerken te onderscheiden.. Bij gedroogd of oud materiaal verdwijnen een aantal 
belangrijke kenmerken, wat de determinatie van de soorten niet altijd eenvoudig maakt. . 

De rode kelkzwam en de krulhaarkelkzwam komen in een gelijkaardig milieu voor : op 
halfvergane takken en takjes van vooral wilgen en elzen, althans in onze streken. In 
Haspengouw komt vrijwel uitsluitend de krulhaarkelkzwam voor. Op de buitenkant van het 
vruchtlichaam heeft deze soort “ haren “ die er ongeveer als een bisschopsstaf uitzien, wat 
alleen onder de microscoop is waar te nemen. Bij de rode kelkzwam hebben de haren die 
kromming niet. De sporen van beide soorten vertonen minieme verschillen, waarop we hier 
niet ingaan. Langs de oude spoorlijn is de krulhaarkelkzwam regelmatig aan te treffen oa bij 
het klooster Coolen waar relatief veel wilgen voorkomen, maar ook in Jesseren. 

De echte rode kelkzwam hebben we in Borgloon niet gevonden. De slijmspoorkelkzwam 
komt enkel voor op takken van linde. In Vlaanderen is die soort maar één keer gevonden: in 
Riksingen in de lindendreef bij het Hasselbos,  tijdens een Mycolimexcursie. 

Van groot belang de krulhaarkelkzwam is dat er genoeg dood hout van bij voorkeur wilg en 
els blijft liggen. Als wegens schoonmaakwoede dat hout verdwijnt, verdwijnt deze mooie 
zwam natuurlijk ook. Heel vaak heeft men de neiging om op plekken waar toeristen  fietsen 
de vegetatie vaak te maaien en alle  takken op te ruimen, wat voor veel organismen nefast is. 

De meeste vindplaatsen van kelkzwammen concentreren zich in Haspengouw, met maar 
enkele vindplaatsen in de Kempen. Vijftien jaar geleden werd er in het winterseizoen niet naar
paddenstoelen gekeken en wist men nauwelijks dat die opvallende soorten hier voorkomen. 



Alhoewel we in Limburg op meerdere plekken “ rode kelkzwammen “ hebben gevonden, zijn 
volgens de literatuur alle soorten overal vrij zeldzaam. De krulhaarkelkzwam blijkt nog het 
meest voor te komen in  de Alpen en de randgebergten. 

1. 2 . Enkele kleine ascomyceten werden voor de eerste keer in Limburg in Borgloon 
gevonden. 

1.2.1..   Octospora leucoloma : 

Een oranje schijfvormig schijfje van enkele mm groot dat parasiteert op zilvermos. 
gevonden in Kerniel  op een mosrijke plek bij de oude spoorlijn. 
Octospora-soorten zijn vrij algemeen op mossen, maar er moet op het juiste moment naar 
gezocht wordend . 

Octospora leucoloma 

1.2.2. Lachnum fasciculare

Lachnums worden in het Nederlands franjekelkje genoemd. Er bestaan heel algemene soorten 
als Lachnum virgineum, het gewone franjekelkje. 

Andere soorten zijn veel zeldzamer. Lachnum fasciculare werd bij het klooster Coolen 
gevonden en gedetermineerd door Piet Bormans, één van de weinige ascomycetenspecialisten
in Limburg. Het bleek een soort die nog niet uit Vlaanderen bekend was. 

Veel gebieden zijn  nog niet onderzocht op het voorkomen van kleine, maar vaak heel mooie 
ascomyceten.

Zeker in Haspengouw valt er nog veel te ontdekken. We weten niet eens welke soorten echt 
zeldzaam zijn of niet. 

Dat  we in Borgloon al twee soorten vonden die nauwelijks bekend waren uit Limburg en 
zelfs Vlaanderen toont aan dat er nog veel te doen valt, zeker in Zuid-Limburg
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Foto : Lachnum fasciculare. 

 



 2. Basidiomyceten

De tweede grote groep van “ fungi “ , de basidiomyceten leverde in Borgloon enkele mooie 
verrassingen op. 

In de winterperiode en de vroege lente is de lucht vaak erg vochtig. Korstzwammen houden 
daarvan. Ze vormen plakkaten op dode en levende bomen. Het hymemium , de vruchtbare 
laag waarin de basidiën worden gevormd bevindt zich als een fijn laagje bovenop de korst en 
is gevoelig voor droogte. Daarom vindt men de vruchtlichamen van korstzwammen vooral  in 
de wintermaanden . Er bestaan veel korstzwammen, in talloze vormen en kleuren. Vaak zie je 
echter niet meer dan een wit laagje en meestal moet de microscoop er bij te pas komen om ter 
kunnen bepalen welke soort het is.

In de Mycoilimwerkgroep hebben een paar mensen, met name Luc Lenaerts en Gut Tilkin 
zich een aantal jaren verdiept in korstzwammen, zodat ze nu tot de specialisten van die groep 
behoren. 

Omdat we veel takken rapen op zoek naar korstzwammen hebben we overal veel soorten 
ontdekt en hebben we naar veel dingen leren kijken waar anderen niet op letten. 

2.1. Esdoornpuzzelkorstje

Op de foto staat een boomschors met hier en daar een wit plakkaatje van een paar vierkante 
centimeter erop. Mooi is het geheel niet echt en echt opvallend ook al niet; De meeste mensen
zien er zelfs geen korstzwam in, enkel wat witte vlekjes. 

Deze vlekken stonden op een esdoorn en zouden er op zijn blijven staan zonder onderzocht te 
worden als Luc Lenaerts ze niet had opgemerkt. 

Hij zag er een korst uit het geslacht Dendrothele in, wat het ook bleek te zijn. Het ding 
groeide op esdoorn , de Nederlandse naam esdoornpuzzelkorstje is goed gekozen. 
De  meeste korstzwammen zijn in het veld niet te determineren, er komt heel dikwijls 
microscopisch onderzoek bij te pas. 

Dat onderzoek wees dat het om het esdoornpuzzelkorstje ging, een eerste vondst van deze 
soort in Limburg. Volgens de mensen van de Nederlandse Mycologische vereniging zijn “ 
puzzelkorstjes “ niet superzeldzaam. Maar we zijn het esdoornpuzzelkorstje nog maar één 
keer In Limburg tegengekomen. 

De foto toont duidelijk de groeiwijze van het esdoornpuzzelkorstje. 

Alle korstzwammen groeien op dood of levend hout, veel soorten vindt men aan de onderzijde
van takken die op de grond liggen. Het spreekt voor zich dat het verwijderen van te veel dood 
hout nefast is voor deze organismen. Dood hout herbergt veel leven, niet alleen 
paddenstoelen. 



2.2 Antrodia malicola

Beschrijving door Luc Lenaerts

Antrodia malicola, een taaie zwam op een afgevallen, zware tak van een dode 
appelboom, in een verwaarloosde boomgaard. In Funbel vinden we één waarneming
terug in het zuiden van de provincie Antwerpen; op de NMV-website in Nederland 
blijkbaar geen. Op de KVMV-site vinden we een Nederlandse naam 
terug: Honingraatstrookzwam.
De zwam veroorzaakt bruinrot en groeit effuso-reflex tot pileaat: de zwammen zijn 
breed aangehecht aan het substraat en de hoedjes staan tot 2,5 cm af van het hout. 
De kleur is crème-oker. De hoedjes verkleuren plaatselijk bruin. De poriën zijn rond, 
maar versmelten regelmatig, waardoor ook een doolhofachtig uitzicht onstaat. Er 
zijn 1-2 (3) poriën per mm. Het weefsel is trimitisch. Er zijn geen cystiden. De sporen 
zijn 7,5-10 x 2,5-4 µm groot, cilindrisch.
 
 ( Verklaring van enige termen :

Pileaat ; hoedvormend



Effuso-reflex : een “  strook  “ vormend waarbij de randen naar omhoog zijn gebogen
Trimitisch : uit drie soorten hyfen bestaand

Cystide: 

soms met een loep zichtbare, alleen met een microskoop in voldoende detail waar te nemen, met name in en op 
het kiemvlies of op de lamelsnede of buisjesrand , in en op de hoedhuid en op de steel voorkomende haar-, 
knots- of lancetvormige of grilliger gevormde steriele cellen, soms met alleen door een microskoop goed waar te
nemen kristalkorrels )

Antrodia’s horen tot de polyporen : gaatjesdragende, meestal harde zwammen die als parasiet of saprofiet op 
hout voorkomen. 

De meeste soorten vormen  grote plakkaten,  met soms afstaande hoedjes. Veel soorten komen voor op 
naaldbomen, enkele op loofbomen. 

Antrodia’s veroorzaken bruinrot : ze verteren de cellulose in het hout, waardoor er een bruine in blokjes 
uiteenvallende weke houtpulp ontstaat.  De meeste soorten leven na de dood van de boom verder als saprofiet.

Antrodia malicola vonden we in een verwaarloosde boomgaard bij Helshoven op een dode appelboom. 

Op dode hoogstamfruuitbomen hebben we in 2015 al twee erg zeldzame paddenstoelen gevonden : de 
honingraatstrookzwam in Helshoven en de’ kersentrilzwam ten Overrepen bij de Herkwinnng. 

Het valt ten zeerste aan te raden om kwijnende of dode fruitbomen niet op te ruimen in natuurgebieden. 
Ze vormen niet alleen voor paddenstoelen een ideaal biotoop, ook andere wezens als insekten zijn ermee gebaat. 

EEN FOTO VAN DEZE PADDENSTOEL IS IN UW BEZIT

U MERKT DAT ER OOK IN BORGLOON BIJZONDERE PADDENSTOELEN WERDEN GEVONDEN; 
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