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1 Inleiding 
 
 
Paddenstoelen spelen een sleutelrol in het functioneren van ecosystemen. Ze vertegenwoordigen daarenboven 
een groot deel van de biodiversiteit. Ze vormen een eigen rijk, naast planten en dieren. In Nederland komen ruim 
5000 soorten voor (Ozinga et al. 2013a,b). Een groot aandeel van deze soorten is kwetsbaar of bedreigd en staat 
op de Rode lijst (62% in Nederland).  
Voor België wordt het aantal op 10.000 soorten geschat. Van Vlaanderen zijn in elk geval meer dan 4.000 soorten 
bekend. Alleen al in de provincie Vlaams‐Brabant zijn meer dan 2500 soorten waargenomen.  
 
In diverse (ook Europese) habitattypen is de diversiteit aan paddenstoelen vele malen hoger dan die van hogere 
planten. Er  is echter nauwelijks sprake van (natuur)beheer gericht op behoud of herstel van deze soortgroep. 
Paddenstoelen stellen deels andere eisen aan hun standplaats dan hogere planten en profiteren daardoor niet 
automatisch van beheer gericht op planten. Beheerders willen vaak wel rekening houden met paddenstoelen 
maar de kennis ontbreekt grotendeels. Met de recente publicaties van Ozinga et al. (2013a,b) kunnen we nu aan 
de slag. 
 
Dit  project  focust  op  een  bijzondere  groep  paddenstoelen:  de  ‘graslandpaddestoelen’.  Vijf  groepen 
graslandpaddenstoelen die kenmerkend zijn voor oude, voedselarme en soortenrijke graslanden, grazige bermen 
en gazons, zijn Wasplaten (Hygrocybe), Knotszwammen (Clavaria en Clavulinopsis), Aardtongen (Geoglossum), 
Barsthoeden (Dermaloma) en Satijnzwammen (Entoloma).  
Deze paddenstoelen hebben meestal mooie kleuren (wasplaten, knotszwammen en sommige satijnzwammen) 
en / of bijzondere vormen (knotszwammen, aardtongen, sommige wasplaten). Ze spreken tot de verbeelding, 
voor wie er oog voor heeft. De doelstelling van dit project was om mensen te wijzen op het bestaan van deze 
onbekende  parels.  De  vaak mysterieuze  namen  dragen  daar  ook  toe  bij:  Kabouterwasplaat,  Elfenwasplaat, 
Ridderwasplaat, Blozende wasplaat,… 
 
Wasplaten worden wel eens de ‘orchideeën onder de paddenstoelen’ genoemd. Ze delen zowel hun kleurrijke 
uiterlijk als hun hoge indicatorwaarde met orchideeën en zijn op die manier een uitgelezen soortgroep om naar 
het grote publiek toe ‘biodiversiteit’ en het belang van (natuur)beheer en natuurbehoud uit te leggen. Daardoor 
kunnen ze ingezet worden als vaandeldragers voor het herstel van een habitat dat nog tal van andere soorten 
herbergt. In tegenstelling tot veel orchideeën zijn ze hiervoor nog niet echt  in gebruik. Het  is het pas door de 
aanduiding van verschillende soorten als ‘koesterburen’ van de provincie Vlaams‐Brabant dat daar verandering 
in kon komen. Met dit project hebben we de kans gegrepen om graslandpaddenstoelen bekend te maken bij een 
groot publiek.  
 
In  Vlaams‐Brabant  is  de  voorbije  10  jaar  door  Natuurpunt  Studie  heel  wat  onderzoek  naar  grasland‐
paddenstoelen uitgevoerd, aangemoedigd en begeleid, dit met ondersteuning van de Provincie Vlaams‐Brabant. 
Het was echt pionierswerk. Er was voorheen nagenoeg niets bekend over graslandpaddenstoelen in de provincie. 
Bij dit  verspreidingsonderzoek  zijn  van  in het begin de  terreinbeheerders  van natuurgebieden betrokken en 
daardoor is ook veel kennis opgedaan over de relatie tussen graslandpaddenstoelen en natuurbeheer. 
 
Dit project wilden we dit verder opentrekken naar het grote publiek. We wilden aantonen dat mensen door een 
bepaald, minder intensief beheer, meer biodiversiteit in hun grasperken en gazons kunnen krijgen. En ook meer 
kleur, minder werk, minder kosten…en minder groenafval (dat zeer vaak in de aanpalende bermen of bosranden 
terecht komt!). ‘Less is more’ als het ware. 
Dit project is een zeer goede manier om het begrip biodiversiteit tastbaar te maken bij de bevolking. 
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Figuur 1: Een grote groep Zwartwordende wasplaten in een tuin op de Kesterheide (Gooik). De bewoners leidden ons  
rond en luisterden met veel interesse naar ons verhaal over paddenstoelen en natuurbeheer. © Roosmarijn Steeman 
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2 Doelstellingen 
 
 
Het doel van dit project is veelzijdig: 
 

1. Bestaande kennis omtrent paddenstoelvriendelijk (grasland)beheer verspreiden naar privé eigenaars, 
landgoedeigenaars, gemeenten, natuurbeheerders,… waardoor een natuurvriendelijker, extensiever en 
afvalarm  gazonbeheer  –en  zelfs  een mentaliteitswijziging  op  vlak  van  graslandbeheer‐  kan worden 
geïnitieerd; 

 
2. Enthousiasmeren van het grote publiek door te informeren en beheertips te geven om hun tuin / gazon 

paddenstoelvriendelijk te beheren, gekoppeld aan de koesterburencampagne; 
 

3. Sensibilisatie‐  en  mediacampagne  rond  het  mogelijk  belang  van  grasperken  en  gazons  voor  het 
natuurbehoud en rond het populariseren van deze vorm van biodiversiteit in de tuinen en parken; 

 
4. Meer kennis van verspreiding van PPS‐soorten en koesterburen verzamelen. Detecteren van belang van 

grasperken en gazons voor deze soorten en sleutelfactoren voor hun voorkomen hier. 
 
 
 
 

 
               
                Figuur 2   Gewoon vuurzwammetje, een soort die bij ‘ecologisch verantwoord’ gazonbeheer in tuinen en op  
                zandige bodem kan opduiken. © Roosmarijn Steeman 
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3 Resultaten 
 
 

3.1 Mediacampagnes 
 
We schreven diverse tuintijdschriften aan of ze  interesse vertoonden voor een  laagdrempelig artikel op maat 
met mooie foto’s over paddenstoelen en gazonbeheer.  
 

3.1.1 Verenigingen 
 
Er verscheen een artikel in volgende tijdschriften:  
‐  Groencontact: tijdschrift van de Vereniging voor openbaar Groen.  
‐  Seizoenen: tijdschrift van VELT, Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren 
 
In  natuur.blad  kwam  een  oproep  om  uit  te  kijken  naar  paddenstoelen  in  gazons  en  foto’s  te  posten  op 
www.waarnemingen.be.  
 
Op de website van Natuurpunt werd er een rubriek  “maak van je tuin een natuurgebied” uitgewerkt waarin ook 
beheertips voor paddenstoelen en tips voor een waardevol gazon aan bod komen.  
http://www.natuurpunt.be/waardevol‐gazon 
http://www.natuurpunt.be/paddenstoelen 
 
Er  verscheen  een  natuurbericht  over  paddenstoelen  en  gazonbeheer  waarin  de  workshop  in  Asse  werd 
aangekondigd.  
http://www.natuurpunt.be/news/graslandpaddenstoelen‐zoeken‐toevlucht‐gazons#.Vio6wCtvC_l 
 
 

3.1.2 Magazines 
 

Magazines  als  Nest,  Knack  weekend  en  De  standaard 
Lifestyle  werden  aangeschreven  maar  hadden  geen 
interesse  in  een  artikel  rond  gazonbeheer  en 
paddenstoelen.  

 
We kregen wel een artikel in volgende twee magazines:  

 Fence: http://fence‐magazine.be/  
 Tuinhier magazine http://www.tuinhier.be/nl/maandblad 
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3.1.3 Websites  
Op  de  Natuurpunt  website  werd  onder  www.natuurpunt.be/paddenstoelen‐herkennen  speciale  aandacht 
geschonken aan Wasplaten, aardtongen, knotszwammen en satijnzwammen.  
Onder de campagne van “Wonderlijk wild” werd één van de actiepunten: “Hoe krijg  je een waardevol gazon” 
www.natuurpunt.be/hoe‐krijg‐je‐een‐waardevol‐gazon 
 
Op  de  site  www.tuinieren.nl  mochten  we  in  juli  een  bericht  plaatsen  over  ecologische  gazons. 
http://www.tuinieren.nl/a/gazon‐2/kiezen‐voor‐een‐ecologisch‐gazon. 
Begin oktober werd het blogbericht over paddenstoelen in gazons op deze website gepost.  
http://www.tuinieren.nl/tuinnieuws/ideeen/breng‐kleur‐in‐je‐gazon‐verwelkom‐paddenstoelen.html. 
 
Vilt nam een  stuk op over gazonpaddenstoelen op de website met  link naar Natuurpunt voor meer  info en 
reclame voor de workshop. 
http://www.veldverkenners.be/gespot‐in‐de‐tuin‐paddenstoelen‐bodemhelden 
 
De  website  van  VLAM  verspreidt  onjuiste  info  over  paddenstoelen  in  gazons.  Het  verwijderen  van 
vruchtlichamen heeft geen enkel effect op de zwamvlok. http://www.gazoninfo.be/paddestoelen 
Wij  hebben  dit  gemeld,  eerst  aan  gazoninfo@vlam.be,  een mailadres  dat  niet meer werkt. Daarna  aan  de 
redactie van de VLAM‐site. Tot hiertoe werd hier nog niks aan gewijzigd. Maar zij toonden wel interesse in het 
artikel/natuurbericht over gazonpaddenstoelen.  
 
 

3.1.4 Televisie 
We slaagden er niet in om binnen te geraken bij een tv‐programma met dit onderwerp.  
Onze communicatiedienst heeft de nodige contacten met productiehuizen van Dieren in Nesten, Wild van Dieren 
en Groenland, maar kreeg geen fiat voor gazonpaddenstoelen. Een programma als Groenland zou nochtans zeer 
geschikt zijn om dit verhaal te brengen. Wellicht wordt dit programma gesponsord door tuincentra die het niet 
zien zitten dat dit verhaal gebracht wordt. Het  is economisch niet  interessant om niet  te bemesten en geen 
pesticiden en ontmossers te gebruiken.  
Op ROB mochten we wél 10 minuten vertellen over het project in het Lifestyle programma “Cocktail”.   Dat ging 
voornamelijk over de paddenstoelenatlas Vlaams‐Brabant, maar ook over paddenstoelen in de tuin.  
 
 

3.1.5 Gemeentes 
In 23 gemeentebladen verscheen een tekstje over gazonpaddenstoelen. Per gemeenten werd dit aangepast en 
kwam er een regeltje in met specifieke graslandsoorten die al gevonden werden in de betreffende gemeente.  
We probeerden op deze manier tips binnen te krijgen van iemand die zeldzame graslandpaddenstoelen in zijn 
gazon heeft. Anderzijds waren bepaalde mensen misschien ook al geïnformeerd als we bij hen kwamen aanbellen 
met de vraag of we eens in hun gazon mogen kijken naar paddenstoelen.  
 
 

3.1.6 Regionale landschappen 
De Regionale landschappen werden gecontacteerd met de vraag of ze tips hadden van geschikte plaatsen voor 
graslandpaddenstoelen  in  parken  en  tuinen. We  kregen  bijzonder weinig  tips  van  de medewerkers  van  de 
Regionale Landschappen. Het lijkt onontgonnen terrein voor hen, het is hen niet bekend welke domeinen schrale 
gazons hebben en welke niet. Promotie voor de Wasplatenexcursies in de Florealwijk en de Gazonworkshop in 
Asse verliep wel via de Regionale landschappen.  
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3.2 Bestaande kennis paddenstoelvriendelijk graslandbeheer verspreiden 
 
Om  de  bestaande  kennis  te  vergroten  en  te  verspreiden werden  gerichte  zoektochten  georganiseerd  naar 
kansrijke  plekken  voor  graslandpaddenstoelen,  waarbij  de  plaatselijke  bewoners  en  beheerders  werden 
ingelicht. Verder werden excursies  ingericht om de graslandpaddenstoelen  te  leren herkennen en werd een 
workshop  ingericht  voor  groenbeheerders.  Advies  dat  steeds  gegeven  wordt  voor  het  verkrijgen  van  een 
waardevol gazon dat op termijn ook interessant is voor gazonpaddenstoelen, wordt gegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1 Vijf vuistregels om een natuurlijk gazon te verkrijgen en beheren 

1. Gebruik geen chemische onkruidverdelgers en/of meststoffen. Zonder meststoffen zal het 
gras trager groeien, waardoor je minder moet maaien. Bovendien zullen er meer bloemen in 
komen, waardoor je op termijn nog minder moet maaien. 

2. Laat mossen toe in het gazon. Paddenstoelen houden van mosrijke gazons. Een mostapijt ziet 
er altijd mooi groen uit en moet zelden gemaaid worden. Bovendien is het lekker zacht als je 
er met blote voeten doorloopt.   

3. Laat bloemen toe in je gazon. Madeliefjes, klavers en paardenbloemen verschijnen snel, zij 
zijn goed bestand tegen gespeel en geloop. Soorten als Gewoon biggenkruid, Gewone brunel, 
Knoopkruid, Muizenoortje en Gewone margriet wijzen op verschraling. Deze soorten geven 
aan dat je gazon zeer interessant is voor zowel insecten (wilde bijen!) als voor 
graslandpaddenstoelen. 

4. Te vaak maaien is niet goed. Bloemen krijgen zo geen kans om te bloeien en insecten hebben 
geen schuilplaats en geen voedsel. Bovendien zal een kort gemaaid gazon in de zomer te snel 
uitdrogen, waardoor de ontwikkeling van paddenstoelen geen kans krijgt. Door net zoals in 
bermen slechts tweemaal per jaar te maaien, krijg je een gazon waarin vlinders, bijen en 
sprinkhanen zich thuis voelen. Belangrijk is wel dat de timing van het maaien juist is. Om 
voldoende bloemen in zaad te laten komen maai je best niet voor half juni. Als je toch voor 
die periode wil maaien, laat dan een deel staan zodat er toch nog zaad gevormd wordt. Ook 
kan dat stuk dan dienen als vluchtplek voor de talrijke insecten die nu in jouw waardevol 
gazon huizen.  Een tweede maaibeurt kan best in september… zo kunnen heel wat bloemen 
nog een tweede keer bloeien en zaad vormen. Het gras mag kort de winter ingaan.             
Vind je al deze maatregelen wat drastisch, dan kan je starten met dit toe te passen op een 
deel van het gazon, zodat er nog voldoende ruimte over blijft om te zitten en te spelen.  

5. Laat maaisel niet liggen, verwijder het zo goed mogelijk. Zo voorkom je extra aanrijking en zal 
je gazon verder verschralen. Dit betekent minder maaiwerk in de toekomst en meer 
bloemen. 

 
Ozinga  et  al.  (2013)  geven  in  hun  rapport  over  ‘Paddenstoelen  en  natuurbeheer’  8  categorieën  met 
indicatorsoorten  voor  natuurwaarden  in matig  vochtige  en  droge  graslanden,  exclusief mestpaddenstoelen. 
Categorie 1 geeft Indicatorsoorten voor zeer oude (>80 jr), ongestoorde, schrale, extensief beweide of gehooide 
graslanden met een zeer hoge mycologische waarde en categorie 8 geeft Indicatoren voor voedselrijke, efemere 
standplaatsen (niet op mest) in graslanden (storingsindicatoren). De categorieën daartussen zijn overgangen van 
1 naar 8. De vijfde categorie springt er wat tussenuit omdat die soorten bevat van zure, heischrale graslanden op 
zandige bodem.  In bijlage 1 geven we een overzicht van de 8 categoriëen met soorten die tijdens het project 
werden waargenomen. De koesterburen worden in het groen aangeduid.  
 

3.2.1 Kadervorming gazonpaddenstoelen in ‘de Florealwijk’  
In 2014 organiseerden we twee excursies voor geïnteresseerden in de Florealwijk in Watermaal‐Bosvoorde.  
Er werd gekozen voor deze locatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omdat deze wijk een schoolvoorbeeld 
is van meer dan 50 jaar ecologisch gazonbeheer en de resultaten zijn schitterend.  
Deze excursies werden aangekondigd via VELT, VVOB en de flitsen van Natuurpunt. Het was vooral de bedoeling 
om  beheerders  (van  eigen  tuin  en  openbaar  groen)  aan  te  trekken. Voorkennis was  niet  verreist  en  naast 
determinatie van de soorten werd ook aandacht geschonken aan het beheer om deze soorten te verkrijgen. In 
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totaal mochten we 32 mensen verwelkomen die we tevreden met de missie naar huis stuurden om zelf ook eens 
in tuinen te gaan zoeken en zeldzaamheden te vinden.  
 
Hieronder volgt een kort verslag van de kadervormingsexcursies in de Florealwijk.  
Op maandag 10 november konden we 15 geïnteresseerden verwelkomen en op zondag 16 november waren we 
met  17. Het  doel  van  de  excursies was  om  te  tonen  hoe  gazons  van  een  paar m² natuurgebieden  kunnen 
overtreffen mits het aangepaste beheer lang genoeg wordt volgehouden. De uitzonderlijk waardevolle mycoflora 
van de Florealwijk werd pas in 2011 bij toeval ontdekt door Ralph Vandiest. 
 
Er zijn nog dergelijke waardevolle gazons bekend in Vlaanderen, maar er zijn wellicht ook zulke hot‐spots die nog 
niet ontdekt zijn. Het doel van deze excursies was ook om de ogen van de deelnemers te openen en we hoopten 
dat ze zelf op zoek gaan naar gazonpaddenstoelen met mooie ontdekkingen als gevolg. 
 
 

 
 
Figuur 3 Weidewasplaat in een paddenstoelrijke steile berm in de Florealwijk.  © Eddie Maes 

 
 

 
 
Figuur 4  De fototoestellen worden bovengehaald voor de internationaal zeldzame Rozerode wasplaat © Lieve Jacobs 
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Op  10  november  werden  13  soorten  wasplaten  gevonden,  waarvan  Geurende  wasplaat  (Hygrocybe 
russocoriacea) nieuw voor het gebied. De Rozerode wasplaat (Hygrocybe calyptriformis, figuur 5), een wasplaat 
die internationaal zeldzaam is, stond op haar gekende plaats te pronken.  
 
 

 
 
Figuur 5 Rozerode wasplaat, een soort die slechts van enkele plaatsen bekend is in  
Vlaanderen en voorlopig nog niet in Vlaams-Brabant werd waargenomen © Ralph Vandiest 

 
 
Er werd een nieuwe soort voor Brussel gevonden, die ook in Vlaanderen nog niet werd gezien: Koraaltrilzwam 
(Tremellodendropsis tuberosa, figuur 6). Mogelijk werd deze wel al eens over het hoofd gezien, want hij heeft 
veel weg van een Asgrauwe koraalzwam, die niet boven het maaiveld uitkomt. Op verschillende plaatsen werd 
Stinkende wasplaat  (Camarophyllopsis  foetens)  gezien,  een  klein  bruin  paddenstoeltje  dat  een  zeer  sterke 
mottenbalgeur verspreidt. Met zoveel speurders op stap leverde deze excursie 40 nieuwe soorten voor de wijk 
op. 
 
 

 
 
Figuur 6 Koraaltrilzwam, een ietwat kleverig aanvoelende trilzwam met een koraalachtig uiterlijk,  
die bekend is van schrale graslanden. © Wim Decock 

 
 
Een zeldzaamheid die nog maar twee keer in Vlaams‐Brabant werd gezien, kreeg nu een eerste vindplaats in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Kleverig trechtertje (Gamundia striatula, figuur 7).  
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Figuur 7 Het Kleverig trechtertje is een onopvallend klein bruin paddenstoeltje om naar uit te kijken. Met zijn fijnwrattige sporen en
grote cystiden herken je deze soort het best met microscoop. © Ralph Vandiest

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 16 november werden eveneens 13 soorten wasplaten gevonden. De Geurende wasplaat stond er niet 
meer, maar Kabouterwasplaat werd in één van de voortuinen op naam gebracht.  
Verder werd de Rozerode wasplaat op een nieuwe locatie, aan de andere kant van de wijk, ontdekt.  
De  Kleine  barsthoed  (Dermoloma  pseudocuneifolium,  figuur  8)  werd  in  grote  aantallen  gevonden  op  een 
zuidhelling.  Het is opmerkelijk dat we die soort bij de vorige excursie niet opmerkten. Het illustreert dat je een 
gebied echt frequent moet onderzoeken om een goed beeld van de mycoflora te krijgen. Deze soort werd nu 
ook nog eens nagekeken door de graslandpaddenstoelenspecialist uit Limburg, Luc Lenaerts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Schelptrechtertje was ook nieuw, dit is een soort die gekend is van naakte bodem, in oude graslanden. Ook 
deze tweede excursie kon nog 9 nieuwe soorten toevoegen aan het gebied.  

 

 

Figuur 8 De Kleine barsthoed is een zeldzame graslandsoort van oude, voedselarme, 
ongestoorde graslanden met een hoge natuurwaarde (>80 jr.)  
© Wim Decock 
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3.2.2 Workshop gazonbeheer te Asse 
Op 19 november 2015 ging er een excursie door voor groenbeheerders op het kerkhof Walfergem in Asse. Hier  
werd in 2014 een weelde aan wasplaten ontdekt (6 soorten waarvan enkele in hoge aantallen).  
 

 
 
Figuur 9 Voor 2000 waren er slechts drie wasplaatgraslanden bekend uit Vlaams-Brabant. Gericht onderzoek in voedselarme 
graslanden heeft ervoor gezorgd dat er nu 30 wasplaatgraslanden gekend zijn in de provincie. Hieronder zitten drie private tuinen. 
Voor slechts 2/3 van deze locaties is bescherming naar de toekomst gegarandeerd. © Hans Marijns 

 
 
De  gemeente Asse was  net  bezig met  de  opmaak  van  een  beheerplan  voor  het  ecologisch  beheer  van  de 
kerkhoven waardoor ze het zagen zitten om hun medewerking aan deze excursie te verlenen. Dit kerkhof was de 
ideale plaats om groenbeheerders er op te wijzen dat er niet veel nodig is om een wasplaten te krijgen, zolang 
het terrein maar oud genoeg is, het beheer continu en er niet bemest wordt. Er werd ook aandacht geschonken  
aan het feit dat dergelijke oude gazons zeldzaam zijn en dus best gespaard blijven van aanplanten en inzaai van 
goedbedoelde bloemenweides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figuur 10 Sarah Sneyers (provincieraadslid), Roosmarijn Steeman (Natuurpunt studie) en Frans Roggeman (Natuurpunt Asse) bij het 
bord met uitleg over de hier veel voorkomende koesterbuur Papegaaizwammetje op het kerkhof Walfergem. © Hans Marijns



  15
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11 De deelnemers van de workshop gazonpaddenstoelen lieten zich niet tegenhouden door het slechte weer en speurden 
ijverig mee naar de zes bijzondere soorten gazonpaddenstoelen die op het kerkhof van Walfergem te vinden zijn. © Hans Marijns 

 
Deze excursie werd georganiseerd  in samenwerking met de gemeente Asse en de Vereniging voor Openbaar 
Groen  (VVOG). Ook aan het  regionaal  landschap werd  input gevraagd. Vooraf werd binnen een presentatie 
gegeven van een uurtje. Daarna trokken we samen naar de begraafplaats van Walfergem. Bij deze excursie werd 
ook de pers uitgenodigd, maar die kwam niet opdagen, mogelijk door het slechte weer.  
Provincieraadslid Sarah Sneyers was aanwezig in plaats van de gedeputeerde Tie Roefs om een korte toelichting 
te geven over het provinciaal Natuurbeleid.  
 
Er waren voor deze workshop 19 deelnemers en nog 5 geïnteresseerden die moesten afzeggen. Deze workshop 
ging door in samenwerking met de VVOG en we hoopten hiermee vooral groenbeheerders aan te trekken. De 
workshop werd ook gepromoot onder tuinarchitecten. De lesgever van de cursus van Velt “Gazon ecologisch en 
zonder zorgen” was aanwezig en de groenbeheerders van Asse en Dendermonde waren present. Er was ook 
interesse van mensen met een bedrijf rond ecologisch stadstuinieren. 
De respons van de deelnemers van deze workshop was beperkter omdat zij nog geen voorkennis hebben. Zij 
kregen heel wat info mee naar huis en het belangrijkste is dat zij de beheerboodschap verspreiden.  
 
 

3.2.3 Bezoeken van particuliere tuinen en geven van beheeradvies 
Voor het bezoeken van particuliere tuinen werden in dit project 15 dagen voorzien. In 2014 werden er 7,5 dagen 
besteed aan bezoeken van particuliere tuinen. In 2015 werd dit verdergezet en werden hier 9 dagen aan besteed. 
Er waren een paar dagen dat er met twee of meerdere personen bezoeken werden gebracht aan particuliere 
tuinen. Meestal werd dit werk alleen uitgevoerd omdat het moeilijker is om met een groep toegang te krijgen 
tot een tuin. . 
 
We bezochten de meest  kansrijke  locaties  voor  graslandpaddenstoelen op basis  van  kennis  van de bodem, 
ouderdom, vroegere natuurwaarden en reliëf.  
 

‐ Alle  Hagelandse  heuvels  die  in  het  verleden  verkaveld  werden,  zijn  potentieel  interessant.  Op 
ijzerzandsteen gedijen fosfaatvlieders gemakkelijker, de impact  van overbemesting is op deze bodems 
minder groot.  

‐ De wegen die door de Dijlevallei lopen, met steile gazons op de flanken zijn potentieel interessant voor  
gazonpaddenstoelen. Op hellingen  is de  impact  van overbemesting minder  groot, omdat  ze  sneller 
uitlogen.  

         ‐  In West‐Brabant in de regio Halle‐Beersel, maar ook in het Pajottenland en in de regio Asse, zorgt het     
                reliëf voor waardevolle natuur in tuinen.  
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Het bezoeken van particuliere tuinen gebeurde meestal zonder op voorhand de eigenaars te bevragen.  Vooraf 
contacteren zou teveel voorbereidingswerk vergen en te weinig resultaat opleveren. We hebben inmiddels zeer 
ruime ervaring met het inschatten van de mycologische waarde van een grasland, alleen al op basis van de kleur. 
We beslisten dan ook ter plekke welke tuinen er interessant genoeg uitzien om aan te bellen en het verhaal van 
dit project te doen. Het onderzoek was hoofdzakelijk gericht op het deel van de tuin dat vanaf de straatkant 
zichtbaar is, om zo de privacy van de mensen te bewaren. Bovendien worden voortuinen minder belopen en zijn 
ze daardoor meestal ook meer geschikt voor graslandpaddenstoelen. 
 
 

 
 
Figuur 12 Voortuin in Haasrode waarin je de massaal aanwezige aardtongen al vanaf de straatkant ziet staan  
©  Roosmarijn Steeman 
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Figuur 13 Zandblauwtje in een tuin aan de voet van de Kesselberg, een tuin die eruit ziet als een natuurgebied. Op deze 
zuidgerichte flank was op het moment van ons bezoek enkel de wasplaat Sneeuwzwammetje te zien. De eigenaar was fier op 
zijn tuin en we zijn er altijd welkom om nog eens naar paddenstoelen te speuren. © Roosmarijn Steeman 

 
 
Het  gebeurde  zeer  zelden dat  iemand weigerde ons de  toelating  te  geven om  even naar paddenstoelen  te 
speuren  in de voortuin. Veel mensen  realiseren zich niet dat er paddenstoelen  in hun gazon groeien, omdat 
graslandpaddenstoelen vaak amper boven het maaiveld uitsteken.  
Sommige mensen waren al opgelucht dat we niets kwamen verkopen aan de deur en lieten ons begaan zonder 
meer uitleg te willen. Slechts ca. 20% van de mensen toonde extra interesse en ging mee op zoek in de tuin.  
Bij geïnteresseerde eigenaars kregen we vaak ook de kans om de achtertuin te bekijken. We gaven beheeradvies 
en/of een pluim voor goed uitgevoerd beheer dat duidelijk resultaten leverde.  
Een aantal eigenaars bezorgde een mailadres omdat zij  interesse hadden  in de volledige soortenlijst met wat 
extra uitleg. Zij kregen meteen nadat de determinaties waren afgewerkt deze informatie toegestuurd.  
 
 

3.2.4 Bezoeken van landgoederen en openbare domeinen en geven van beheeradvies  
Voor het bezoeken van openbare domeinen en parken werden 10 dagen voorzien in het project. Daarvan werden 
er 4 besteed in 2014 en 6 in 2015.   
Zowel kleine gazons als grotere domeinen/landgoederen met grasperken werden onderzocht in het kader van 
dit project.  
Gazons  van  klassieke  parken worden ofwel  teveel  belopen,  teveel  bemest,  opnieuw  ingezaaid  en  gemaaid. 
Oudere  kerkhoven  en  gazons  rond  beschermde monumenten  zijn  vaak  interessanter  voor  graslandpadden‐
stoelen. Bij kerkhoven hangt het af van gemeente tot gemeente. Sommige gemeenten maken geen probleem 
van mosgazons op kerkhoven, bij andere gemeenten wordt er opnieuw ingezaaid en/of gekozen voor steentjes. 
Gelukkig is er nu een verbod op pesticiden voor openbaar groen en wordt er daardoor sneller voor gras gekozen 
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dan voor steentjes. Er wordt ook werk gemaakt in campagne voeren voor meer natuurlijke kerkhoven en parken. 
Zo staan er bijvoorbeeld infoborden met uitgebreide uitleg op het kerkhof in Leuven (figuur 14) 
 
 

 
 
Figuur 14 Op het kerkhof in Leuven staan infoborden om uitleg te geven waarom de gazons minder gemaaid worden dan vroeger: 
we doen dit niet om financiële redenen maar voor de natuur. © Roosmarijn Steeman 

 
 
Voor private kasteeldomeinen namen we contact op met Roger Deneef, vroeger werkzaam bij Monumenten & 
Landschappen en thans op pensioen, en Herlinde De Jaeck, werkzaam bij de Stichting Arboretum Wespelaar. Zij 
kennen vele grote en kleine kasteelparken en maakten hier een boek over: ‘Historische tuinen en parken van 
Vlaanderen’. Helaas konden zij maar enkele kasteeldomeinen aanbevelen: Kasteel van Attenhoven in Holsbeek 
en het park van de villa Pardon in Zoutleeuw. Het is ons gelukt om contact te krijgen met de nieuwe eigenaar van 
het kasteel van Attenhoven, die aanvankelijk zeer enthousiast was voor dit project. Uiteindelijk is het niet gelukt 
om toegang te krijgen voor  inventarisatie. Met de eigenares van de Villa Pardon heeft de  lokale Natuurpunt‐
afdeling  contacten. Zij helpen er bij het beheer en er werden mooie mycologische vondsten gedaan.  
Bij kleinere kasteelparken belden we gewoon aan, met wisselend succes. De energie die in het verkrijgen van de 
toegang van deze domeinen wordt gestoken is niet evenredig met de mycologische waarde van deze domeinen.  
Hierdoor is het aantal kasteeldomeinen dat we uiteindelijk bezochten beperkt.  
 
Nog een tip die Roger Deneef gaf was de heischrale gazons rond het oude zwembad  in het Blosodomein van 
Hofstade te bekijken. Deze tip was zeer waardevol, we konden hier drie soorten wasplaten noteren en de zeer 
zeldzame Bittere trechterzwam, nieuw voor Vlaams‐Brabant (zie 3.3.1). 
Voor meer tips deden we een bevraging bij de Regionale Landschappen, medewerkers van Natuurpunt Beheer 
en vrijwilligers. Nobby Thys van Regionaal Landschap Dijleland gaf aan eens te kijken in de tuin in Gelrode, waar 
Grote tijm groeit. Van Tobias Ceulemans kregen we ook een hele resem tips, daar hij de relicten van heischrale 
vegetaties (o.a. Blauwe knoop, Zandblauwtje en Gewone vleugeltjesbloem) in het Hageland en de Dijlevallei in 
kaart brengt.  
Luc  Vervoort  gaf  verscheidene  tips  voor  het  Hageland:  Kasteeltje  van  Messelbroek,  Kasteeltje  Grasbos, 
Bergenhof in Bekkevoort en enkele tuinen in Scherpenheuvel‐Zichem. 
Pieter Abts duidde een woning in Lovenjoel aan met veel Muizenoor en een woning in Hoegaarden. Ook gaf hij 
als  consulent  erfgoed  de  tip  om  gebruik  te  maken  van  het  Geoportaal  Onroerend  erfgoed 
(https://geo.onroerenderfgoed.be) om gazons rond beschermde monumenten te bekijken.  
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Figuur 15 Bittere trechterzwam, een zeer zeldzame soort van 
heischrale bodem. In kader van dit project deden we de tweede 
en vierde vondst voor Vlaanderen. © Roosmarijn Steeman

Figuur 16 Cystidesatijnzwam werd in een voortuin in Molenstede waargenomen.  
De eignaar was zeer geïnteresseerd en is nu op de hoogte van deze zeldzame 
vondst in zijn tuin. © Roosmarijn Steeman 

Figuur 17 Oranje zalmplaat werd in een voortuin in Haasrode gevonden.  
© Roosmarijn Steeman 

3.3 Mycologische resultaten bezoek tuinen en domeinen 
 
 

3.3.1 Nieuwe soorten voor Vlaams-Brabant 
 

Bittere trechterzwam (Pseudoomphalina pachyphylla) is een sapro‐ 
fyt die op zandgrond groeit, tussen bladeren, naalden en mos. 
In Nederland staat de soort op de Rode Lijst als ‘Kwetsbaar’ omdat 
ze gevoelig is aan vermesting en verzuring.  
Deze soort werd gevonden in het Blosodomein te Hofstade onder 
een Fijnspar, vlak tegen het oude zwembad. Dit was de tweede 
vondst voor Vlaanderen. In 2014 werd de soort ook voor het eerst 
in Limburg gevonden en nog een tweede keer in Vlaams‐Brabant  
(op het militair kerkhof van Heverlee =  de vierde waarneming van 
Bittere trechterzwam voor Vlaanderen).  

 
 
 
 
 
 
 

Cystidesatijnzwam (Entoloma inusitatum)  
 een saprofyt op voedselarme, zandige  
bodem.  In  feite  is  deze  soort  vooral 
gekend  van  sparrenbossen.  In  de  tuin 
waar de soort werd gevonden waren net 
grote  sparren  verwijderd.  In  Nederland 
staat  deze  soort  op  de  Rode  lijst  als 
“Onvoldoende gekend”. Mogelijk  is deze 
soort  ook  in  Vlaanderen  onvoldoende 
gekend, dit is slechts de tweede vondst.  

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

Oranje zalmplaat (Rhodocye nitellina) is  
een saprofyt op humus van voedselrijk en  
kalkrijk zand of leem. Deze soort staat op  
de  Rode  Lijst  van  Nederland  als 
“Bedreigd”.  
Er werd slechts één exemplaar gevonden 
in  een  voortuin  in  Haasrode.  Verder  is 
deze soort slechts bekend uit Kanne en uit 
De  Panne.  De  waarneming  uit  Vlaams‐
Brabant is pas de derde vondst voor  
Vlaanderen.   
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Figuur 18 De Borstelige aardtong is nu van 4 locaties 
gekend in Vlaams-Brabant. © Marc Detollenaere 

Figuur 20 In de tuin van een oud kasteeltje in Schepdaal werd naast drie soorten 
wasplaten, twee soorten aardtongen en twee soorten knotszwammen, ook de 
Konijnenholsatijnzwam gevonden © Roosmarijn Steeman

 
 

Borstelige aardtong (Trichoglossum walteri) is een soort  
die pas in 2010 voor het eerst werd waargenomen in  
Gelinden. Door deze ontdekking zijn we vanaf dan pas beter  
beginnen kijken (microscopisch nazicht) naar de ‘ruige aard‐ 
tongen’, die voordien als ‘in het veld op naam te brengen’  
werden beschouwd. Wellicht werd de soort voordien dus  
over het hoofd gezien. Sinds 2014 is deze aardtong bekend  
uit Vlaams‐Brabant. De soort werd in 2014 op 11 november 
gevonden in Hoegaarden, op 19 november in Dworp in het 
natuurgebied Rilroheide en op 24 november  in de Rozen‐
daalbeekvallei  (Vissenaken).  In  2015  werd  de  soort 
gevonden in het gazon van de kerk van Loonbeek.  
Deze aardtong werd niet behandeld in de Rode Lijst van de 
Nederlandse paddenstoelen omdat de soort ook daar nog 
maar recent gekend is.       

 
 
 
 

Lila koraaltje (Ramariopsis pulchella) werd niet in een gazon 
gezien, maar in het natuurgebied Rosdel in Hoegaarden. Het 
is een zeer zeldzame soort van kalkgraslanden.  
Het is niet enkel een nieuwe soort voor de provincie, maar 
ook pas de tweede vondst voor Vlaanderen. 

vindplaats voor Vlaanderen.       Dit zwammetje is internationaal bedreigd door verzuring en 
vermesting.  

 
 
 
 
 
 
 
                                           

 
 
 

Konijnenholsatijnzwam  (Entoloma  cuniculorum)  is  een  
saprofyt van heischrale graslanden op zandige bodem.  
Deze soort staat op de Nederlandse Rode Lijst als     
“Gevoelig” door het uiterst zeldzame voorkomen in een 
 kwetsbaar biotoop.  
De waarneming in de kasteeltuin in Schepdaal is de tweede 
voor  Vlaanderen.  Voordien  was  deze  soort  enkel  maar 
gekend van een heideterrein: het vliegveld in Oostmalle.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figuur 19 Lila koraaltje kreeg er in 2014 twee nieuwe 
vindplaatsen bij voor Vlaanderen en is nu niet meer enkel 
gekend uit de Voerstreek. © Ralph Vandiest 
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3.3.2 Nieuwe bijzondere gazonpaddenstoelen voor gemeentes 
 
Per gemeente worden de graslandpaddenstoelen opgesomd die nieuw  zijn. De koesterburen worden  in het 
groen gezet. Er word ook tussen haakjes weergegeven in welk biotoop de soort werd gevonden.  
 
Aarschot  
Geribbelde satijnzwam (tuin) 
Vaalgeel staalsteeltje (tuin) 
Bittere trechterzwam (tuin) 
Kale knoflooktaailing (tuin)   
Puntmutswasplaat (Molenheide) 
Zandkaalkopje (kerkhof) 
Gesteelde stuifbal (kerkhof) 
Bittere trechterzwam (tuin) 
 
 
Affligem 
Kleverige aardtong (tuin) 
Zwartwordende wasplaat (gazon kerk) 
Gewoon vuurzwammetje (kerkhof) 
Paarsharttrechtertje (kerkhof) 
Witsteelstropharia (gazon kerk) 
Grasmosklokje (tuin)  
Kleverige wasplaat (tuin) 
 
Asse 
Fijngeschubde aardtong (kerkhof)    
Kleverige aardtong (kerkhof) 
Zwartwordende wasplaat (kerkhof) 
Weidewasplaat (kerkhof) 
Grauwe wasplaat (kerkhof) 
Tweesporig taaisteeltje (kasteeldomein) 
Pelargoniumtrechtertje (kerkhof) 
 
Beersel 
Barnsteenmosklokje (tuin) 
Sterspoorsatijnzwam (tuin) 
Somber trechtertje (kasteelpark) 
Strogele knotszwam (grasland)                                                                                                    
Weidewasplaat (tuin)                                                   
Fraaie knotszwam (tuin) 
Verblekende knotszwam (tuin)  
Bleektoptrechterzwam (tuin) 
Fijngeschubde aardtong (tuin) 
Kleverige aardtong (grasland) 
Ridderwasplaat (tuin) 
Grauwe wasplaat (tuin) 
Borstelige aardtong (grasland) 
 
Bever 
Vissige satijnzwam (tuin) 
Fijngeschubde aardtong (tuin) 
 
Boortmeerbeek 
Weidekringzwam (kerkhof) 
Groot mosklokje (voortuin) 

Figuur 21 Vaalgeel staalsteeltje zit in de groep indicatoren voor  
oude (40-80 jaar), niet of weinig gestoorde, schrale graslanden met  
hoge natuurwaarden. © Roosmarijn Steeman 

Figuur 22 Op de strooiweide van een kerkhof in Asse verscheen  
massaal Fijngeschubde aardtong © Roosmarijn Steeman 

Figuur 23 Vissige satijnzwam is goed herkenbaar aan de geur. 
Toch is het een zeer zeldzame soort die als "Ernstig bedreigd" op 
de Rode Lijst van Nederland staat. © Roosmarijn Steeman 
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Figuur 24 Dat Bruine satijnzwam nu pas werd gemeld in 
Boortmeerbeek wijst erop dat hier nog niet gericht naar 
graslandpaddenstoelen werd gekeken. Deze indicator voor 
beginnende verschraling vanuit een sterk bemeste situatie is zeer 
algemeen. © Roosmarijn Steeman 

Bruine satijnzwam (kerkhof) 
Dunsteelsatijnzwam (kerkhof) 
 
Diest 
Cystidesatijnzwam (tuin) 
Puntmutswasplaat (citadel) 
Wantsenwasplaat (kerkhof) 
Roze ruitertje (kerkhof) 
Somber trechtertje (kerkhof) 
Pelargoniumtrechtertje (kerkhof) 
Okergele korrelhoed (grasland) 
Witte stinkmycena (kerkhof) 
Bruinsnedemycena (kerkhof) 
Bleekgele mycena (tuin) 
 
 
Dilbeek 
Brede aardtong (tuin) 
Okergele korrelhoed (tuin) 
Spitse knotszwam (tuin) 
Melige stuifzwam (tuin) 
Konijnenholsatijnzwam (tuin) 
Loodgrijze bovist (tuin)                                                          
Rookknotszwam (tuin)       
 
Galmaarden 
Gerimpeld mosoortje (tuin) 
Giftige weidetrechterzwam (kerkhof) 
                                                                                                                                                        
Geetbets 
Reuzenbovist (grasland) 
 
Glabbeek 
Bruine zwartsneesatijnzwam (grasland)         
Bleek staalsteeltje (grasland) 
Grauwe barsthoed (grasland) 
 
Gooik 
Wijnkleurige champignon (grasland) 
 
Grimbergen 
Fraaie knotszwam (grasland)  
Kabouterwasplaat (grasland) 
Spitse knotszwam (grasland) 
Gele knotszwam (grasland) 
Verblekende knotszwam (kerkhof) 
Fijngeschubde aardtong (tuin) 
Gerimpeld mosoortje (tuin)                                                                        
Papegaaizwammetje  (park, oud vliegveld) 
Kleverige wasplaat (grasland) 
Zwartwordende wasplaat (grasland) 
Bruinsnedemycena (park) 
Witsteelstropharia (park) 
Donkere pronkridder (park) 
Kleverige aardtong (park) 
Sneeuwzwammetje (park) 
Weidekringzwam (park) 

Figuur 25 Hooilandwasplaat is een soort van hooilanden, die in 
Grimbergen gevonden werd in een hooiland aan de Charleroy-
hoeve, dat in beheer is van Natuurpunt. Deze soort is indicator 
voor vrij jonge tot middeloude (10-40 jaar) schrale graslanden 
met aanzienlijke natuurwaarden. © Roosmarijn Steeman 
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Gewoon vuurzwammetje (tuin) 
Giftige weidetrechterzwam (tuin)  
Paarsharttrechtertje (tuin) 
Oranjegeel trechtertje (tuin) 
Okergele korrelhoed (tuin) 
Bruine satijnzwam (tuin) 
Grijsbruine grasmycena (tuin) 
Pelargoniumtrechtertje (grasland) 
Afgeplatte stuifzwam (kerkhof)                 
Grasmosklokje (kerkhof)                 
Bleekgele mycena (tuin) 
 
Halle 
Grijze knotszwam (park)                                            
Melige bovist (tuin)                                             
Bruinsnedemycena (tuin) 
Loodgrijze bovist (grasland) 
 
Herent 
Grijsbruine grasmycena (grasland) 
 
Herne 
Grasmosklokje (tuin) 
Fijngeschubde aardtong (tuin) 
Kleverige aardtong (tuin) 
Giftige weidetrechterzwam (tuin) 
Gerimpeld mosoortje (tuin) 
 
Hoegaarden  
Borstelige aardtong (grasland) 
Witte stinkmycena (grasland) 
Grauwe barsthoed (grasland) 
Lila koraaltje (grasland) 
 
Holsbeek 
Ivoorkoraaltje (berm) 
Pelargoniumtrechtertje (grasland) 
Spitse knotszwam (berm) 
Leemknotszwam (tuin) 
Giftige weidetrechtezwam (tuin) 
Okergele korrelhoed (tuin) 
Fijngeschubde aardtong (tuin) 
Grasmosklokje (tuin) 
 
Huldenberg 
Rimpelige koraalzwam (tuin)  
Borstelige aardtong (gazon kerk) 
Ivoorkoraaltje (grasland) 
 
Kampenhout 
Gerimpeld mosoortje (kerkhof) 
Loodgrijze bovist (kerkhof) 
Kabouterwasplaat (grasland) 
 
Kapelle‐op‐den‐bos 
Groot mosklokje (tuin) 
Fijngeschubde aardtong (tuin) 

Figuur 26 Bleekgele mycena is een algemene saprofyt die groeit op 
dode grashalmen in matig bemeste graslanden. © Ronny Merken

Figuur 27 Ivoorkoraaltje is een saprofyt van mosrijke vegetaties die in 
de Rode Lijst van Nederland in de categorie "Bedreigd" zit.  
© Roosmarijn Steeman
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Kortenaken 
Bruinkorrelig vloksteeltje (tuin) 
Grasmosklokje (tuin) 
 
Kortenberg 
Spitse knotszwam  (grasland)               
 
Kraainem 
Bruine satijnzwam (kerkhof) 
Groot mosklokje (kerkhof) 
Grasmosklokje (kerkhof) 
Zwarwordende wasplaat (kerkhof) 
 
Landen 
Bittere wasplaat (berm) 
 
Leuven 
Pelargoniumtrechtertje (kerkhof) 
Somber trechtertje (grasland) 
Honinkleurig trechtertje (grasland) 
Ivoorkoraaltje (tuin) 
Puntmutswasplaat (grasland) 
Slijmwasplaat (tuin) 
Zilversteelsatijnzwam (tuin) 
Dwergmosklokje (kerkhof) 
Okergele stropharia (kerkhof) 
 
Liedekerke 
Paarsharttrechtertje (kerkhof) 
Bruinsnedemycena (kerkhof)  
Piekhaarzwammetje (kerkhof) 
Wormvormige knotszwam (kerkhof) 
Bruine satijnzwam (kerkhof) 
 
Linkebeek  
Gerimpeld mosoortje (kerkhof) 
Gezellig taaisteeltje (kerkhof) 
 
Linter 
Kleverige wasplaat (grasland) 
Sikkelkoraalzwam (grasland) 
Oranjegeel koraaltje (grasland)  
 
Lubbeek 
Schelptrechtertje (park) 
Slanke aardtong (tuin) 
Fraaie knotszwam (park) 
Bleke sikkelkoraalzwam (park) 
 
Meise 
Fijngeschubde aardtong (tuin) 
Verkleurende barsthoed (park) 
Blauwplaatstaalsteeltje (park) 
 
Oud‐Heverlee 
Donkere wasplaat (berm) 

Figuur 28 Bruinkorrelig vloksteeltje is een zeldzame soort van klei - en 
leembodems die massaal in een voortuin in Kortenaken groeide 
 © Roosmarijn Steeman

Figuur 29 Oranjegeel koraaltje is een zeer zeldzame soort van onbemeste 
graslanden die op de Rode Lijst van Nederland in de categorie 
“Kwetsbaar” zit  © Kevin Lambeets
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Kleverige aardtong (tuin)                       
Oranje zalmplaat (tuin)                                 
Weidewasplaat (gazon kerkhof)                    
Roze ruitertje (tuin)                                       
 
Overijse 
Fijngeschubde aardtong (tuin) 
Gewone beurszwam (tuin) 
 
Roosdaal 
Gerimpeld mosoortje (tuin) 
Groot mosklokje (tuin) 
Oranjegeel trechtertje (tuin) 
Sneeuwzwammetje (tuin) 
 
Rotselaar 
Bleekrandtrechterzwam (tuin) 
Giftige weidetrechterzwam (tuin) 
Groot mosklokje (tuin) 
Bleekgele mycena (tuin) 
Grasmosklokje (tuin) 
Dwergmosklokje (kerkhof) 
Okergele stropharia (tuin) 
Roze pronkridder (tuin) 
 
Scherpenheuvel‐Zichem  
Pelargoniumtrechtertje (tuin) 
Bleekgele mycena (gazon kerk) 
Okergele stropharia (kerkhof) 
Wormvormige knotszwam (park) 
Kale knoflooktaailing (tuin) 
Sikkelkoraalzwam (tuin) 
Fijngeschubde aardtong (tuin) 
Papegaaizwammetje (tuin) 
Bleke veldtrechterzwam (tuin) 
Elfenwasplaat (tuin) 
Blanke champignonparasol (tuin) 
Bleke sikkelkoraalzwam (tuin) 
 
Sint‐Genesius‐Rode 
Gerimpeld mosoortje (tuin) 
Kleverige wasplaat (tuin) 
Zwartwordende wasplaat (tuin) 
 
Sint‐Pieters‐Leeuw 
Fijngeschubde aardting (kerkhof) 
Weidekringzwam (kerkhof) 
Wormvormige knotszwam (kerkhof) 
Gele knotszwam (kerkhof)  
Blanke champignonparasol (tuin) 
Reuzenbovist (grasland) 
 
Ternat 
Gerimpeld mosoortje (kerkhof) 
Gele knotszwam (kerkhof)  
Groot mosklokje (kerkhof) 
Papegaaizwammetje (kerkhof)  

Figuur 30 Schelptrechtertje is een soort van mosrijke, voedselarme 
leembodems en zit in de categorie “Ernstig bedreigd” op de 
Nederlandse Rode Lijst © Jorg Lambrechts 

Figuur 31  Roze ruitertje is een saprofyt op humus in schrale 
graslanden. De soort is internationaal zeldzaam en staat als "Ernstig 
bedreigd " oo de Rode Lijst van Nederland. In een voortuin in Oud-
Heverlee groeide de soort massaal. © Roosmarijn Steeman

Figuur 32 Kale knoflooktaailing is een soort van vochtige heide die 
in de categorie "Kwetsbaar" zit op de Rode Lijst van Nederland.  
© Roosmarijn Steeman
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Fijngeschubde aardtong (kerkhof)  
Kleverige aardtong (kerkhof) 
Zwartwordende wasplaat (kerkhof) 
Kleverige wasplaat (tuin) 
Grote parasolzwam (grasland) 
 
Tervuren 
Molenaarsatijnzwam (park) 
Bruine trechtersatijnzwam (park) 
Loodgrijze bovist (tuin) 
 
Tielt‐Winge 
Geurende wasplaat (grasland) 
Bleekgele mycena (grasland) 
 
Tienen 
Kale knoflooktaailing (grasland) 
 
Tremelo 
Weidekringzwam (tuin) 
Paarsharttrechtertje (tuin) 
Gerimpeld mosoortje (tuin) 
Giftige weidetrechterzwam (tuin) 
Groot mosklokje (tuin) 
Grijsbruine grasmycena (tuin) 
Grasmosklokje (tuin) 
 
 
Wemmel  
Weidekringzwam (tuin) 
Bruinsnedemycena (tuin) 
Groot mosklokje (tuin) 
Giftige weidetrechterzwam (tuin) 
Reuzenbovist (grasland) 
 
Wezembeek‐Oppem 
Rimpelige koraalzwam (kerkhof) 
Leemknotszwam (kerkhof) 
Zwartwordende wasplaat (kerkhof) 
Brede aardtong (kerkhof) 
 
Zaventem 
Paarsharttrechtertje (tuin) 
Gerimpeld mosoortje (tuin) 
Kabouterwasplaat (vliegveld) 
Witsteelstropharia (vliegveld) 
Gewone beurszwam (park) 
Piekhaarzwammetje (vliegveld) 
Weidekringzwam (vliegveld) 
Bleekgele mycena (vliegveld) 
Grauwe wasplaat (kerkhof) 
Fijngeschubde aardtong (kerkhof) 
Gele knotszwam (vliegveld) 
Somber trechtertje (vliegveld) 
 
Zemst 
Gladde wolsteelparasolzwam (park) 

Figuur 33 Gerimpeld mosoortje is een vrij algemene soort die parasitair 
leeft op slaapmossen. © Jef Verkens 

Figuur 34 Groot mosklokje is de meest waargenomen soort in mosrijke, 
regelmatig gemaaide gazons. © Roosmarijn Steeman 
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Grijsbruine grasmycena (park) 
Gewoon vuurzwammetje (park) 
 
Zoutleeuw 
Ivoorkoraaltje (grasland) 
Porfiersatijnzwam (grasland) 
Grote parasolzwam (grasland) 
 
 

3.3.3 Bezochte locaties 
In  het  kader  van  dit  project  werden  253  tuinen  bekeken.  Daarnaast  werden  ook  54  kerkhoven,  11 
kasteeldomeinen, 9 parken en 8 gazons rond kerken afgelopen. Er werden ook 18 bermen en 13 graslanden 
afgespeurd die op de  route  lagen. Tenslotte werden 2 nog  actieve  vliegvelden en 1 oud  vliegveld bekeken. 
Hieronder worden de resultaten voor de verschillende locaties besproken. Tabel 2 geeft de percentages weer 
voor  een  selectie  van  indicatorsoorten  voor matig  tot  sterk  bemeste  graslanden  (Weidekringzwam, Giftige 
weidetrechterzwam),  beginnende  verschraling  (Bruine  satijnzwam,  Groot  mosklokje)  en  voedselarme, 
ongestoorde graslanden (wasplaten, knotszwammen en aardtongen).  
 
 
Tabel  2 Overzicht  van  de  percentages  tuinen,  kerkgazons,  kerkhoven,  bermen,  kasteeldomeinen,  parken  en 
graslanden met een selectie van indicatorsoorten voor zeer schrale tot voedselrijke graslanden.  
 

  tuin  kerkgazon kerkhof berm  Kasteeldomein park  grasland  Vliegveld

Bruine satijnzwam  17    19  11    11  15  100

Groot mosklokje  49    67  33  36  44  62  33

Weidekringzwam  2  25 13  11    33

Giftige 
weidetrechterzwam  15  38  31  11  18 

33 
23 

66

1 wasplaat  11  13  20       15 

2 wasplaten  2    7  22  9    8 

3 wasplaten  1    4     11  23  33

4 wasplaten     2         33

5 wasplaten  0,5           33

6 wasplaten  0,5    2        

7 wasplaten  0,5          

1 knotszwam  8    13  11      8 

2 knotszwammen  2    6     11  15  33

3 knotszwammen  1           33

4 knotszwammen  0,5    2    9    8  33

5 knotszwammen           

1 aardtong  10  13  2  6        33

2 aardtongen  2    9    9  22  15 

3 aardtongen  0,5          

 
 

3.3.3.1 Tuinen 
Door drie professionele medewerkers  van Natuurpunt  Studie werden 253 particuliere  tuinen bekeken  in 41 
Vlaams‐Brabantse gemeenten.  In de geselecteerde  regio’s  (3.2.3) werden bij de voortuinen die er potentieel 
interessant uitzagen (veel mos, veel planten die aangeven dat gazon schraler is) aangebeld om te vragen of we 
de paddenstoelen in de tuin mochten bekijken. Enkel de betere gazons werden dus bekeken.   
Onze selectie gebeurde op basis van vegetatie en hoeveelheid mossen in het gazon. Een dominante bedekking 
van mossen en  indicatorsoorten voor schralere gazons staat niet altijd garant voor veel paddenstoelen, maar 
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vaak gaan deze wél samen. De bodem, de oriëntatie, de hellingsgraad en de hoeveelheid regen die er de voorbije 
dagen is gevallen spelen een belangrijke rol bij het vinden van graslandpaddenstoelen. 
 
In 50% van deze selectie van tuinen werd Groot mosklokje aangetroffen, de meest voorkomende soort in gazons 
waar mos in groeit. Bruine satijnzwam werd in 17% van deze tuinen gezien en Giftige weidetrechterzwam werd 
in 15% van de tuinen genoteerd. In 11% van de tuinen werd 1 wasplaat gezien. Tuinen met 2 wasplaten (6%), 3 
wasplaten (2%), 5, 6 en 7 wasplaten (1%) waren nog zeldzamer.  
 
Bij het onderzoek in tuinen bleek er vaak een verband tussen de stijl/ouderdom van het huis en de waarde van 
het gazon. Dit klopt met de redenering dat paddenstoelen van oude, ongestoorde gazons het meest zeldzaam 
zijn en de natuurwaarde van die graslanden het grootst is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 35 De zuidgerichte tuinen in de Dijlevallei leverden veel minder op dan verwacht in de zonnige oktobermaand van 2015, 
maar wél nog op 10 december 2015. © Roosmarijn Steeman 

 
 
Een waardevolle wijk, zoals de Florealwijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd in Vlaams‐Brabant helaas 
niet  ontdekt.  Het  gegeven  van  deze meer  dan  80  jaar  oude,  door  één maatschappij  beheerde,  reliëfrijke 
voortuinen is vrij uniek. De waarde van de gazon wordt niet alleen bepaald door de ouderdom van het huis maar 
ook door de ouderdom en mentaliteit van de bewoners. De meest interessante tuinen waren deze van stokoude 
bewoners die geen energie meer hadden om extra werk te verrichten in hun tuin en genoegen namen met een 
paar maaibeurten per jaar. Huurwoningen bleken ook vaak zeer geschikte gazons te hebben, omdat de huurders 
ook niet meer energie in de tuin willen steken dan wat maaien. Mos is een winnaar en komt altijd terug en veel 
mensen hadden de strijd tegen mos opgegeven en waren blij te horen dat dit ook nog  iets oplevert voor de 
natuur.  
 
De tuin met de meeste wasplaten in Vlaams‐Brabant werd ontdekt in 2014 in Dworp. De Zwammenwerkgroep 
Zuid‐West‐Brabant kende deze paddenstoelrijke tuin al langer, maar belde nooit eerder aan met de vraag om 
deze eens grondig te onderzoeken. Groot was de verbazing om er 7 soorten wasplaten te vinden op enkele m². 
Daarnaast werden  in deze tuin ook drie soorten aardtongen en drie soorten knotszwammen gezien. Voor de 
zeldzame Ridderwasplaat is dit de 6e vindplaats voor Vlaams‐Brabant. Deze soort zit in categorie 2: ongestoorde, 
schrale graslanden van 40 tot 80 jaar oud.  
 
De meest waardevolle tuin die we vonden in Oost‐Brabant was een heischrale tuin in Kessel‐Lo (5 wasplaten) 
Hier werd Slijmwasplaat gevonden, een soort die op Europees niveau zeldzaam is. Verder werden in deze tuin 
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ook  2  knotszwammen,  1  aardtong  en  de  zeldzame  Zilversteelsatijnzwam  gezien. Wellicht  zou  het  intensief 
monitoren van deze tuin nog tal van andere zeldzaamheden opleveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3.2 Kerkhoven en kerkgazons 
Er waren  al  enkele  bijzondere  graslandpaddenstoelvondsten  bekend  van  kerkhoven. Omdat  deze  vaak  een 
zekere ouderdom hebben, zeer kort gehouden worden (lees: frequent gemaaid worden) en weinig betreden, is 
de kans op een waardevol gazon reëel. Bovendien worden de meeste kerkhoven en kerkhofgazons niet bemest 
en er wordt geen mos verwijderd. In enkele gemeenten wordt het gazon van kerkhof en kerk helaas opnieuw 
ingezaaid als het mos de overhand neemt.  
 
In totaal werden 54 kerkhoven en 8 kerkgazons onderzocht door de professionele medewerkers van Natuurpunt 
Studie. Op 67% van de kerkhoven werd Groot mosklokje waargenomen. Deze soort haalt wellicht voordeel uit 
het veelvuldig kort maaien van gazons. De grote oppervlakte aan gazon op sommige kerkhoven geeft ook kansen 
aan deze soort. Op 20% van de kerkhoven werd één wasplaat gezien, kerkhoven met 2 soorten wasplaten (7%), 
3 soorten wasplaten (4%) en 4 soorten wasplaten (2%) zijn zeldzamer. Er is één kerkhof waar 6 soorten wasplaten 
werden  genoteerd,  het  kerkhof  van  Walfergem  in  Asse.  Daar  hebben  we  dan  ook  de  gazonworkshop 
georganiseerd.  
 
Kerkgazons zijn kleiner in oppervlakte maar soms zeer interessant door hun ouderdom, reliëf en ongestoordheid. 
Tijdens dit project werd  slechts 1  kerkhofgazon met 1  soort wasplaat en 1soort  aardtong gevonden.  In het 
verleden (2008) werden op dit kerkhofgazon van Loonbeek wel al twee andere soorten wasplaten gevonden, 
waardoor het totaal aantal wasplaten voor deze locatie op 3 staat.  
 
 

3.3.3.3  Kasteeldomeinen en parken 
Er werden in het kader van dit project 11 kasteeldomeinen bezocht door professionele medewerkers.  
Ook hier is Groot mosklokje de meest waargenomen paddenstoelsoort, in 36% van de kasteeldomeinen en 34% 
van de parken. Verder werden maximaal 2 wasplaten waargenomen in 1 kasteeldomein en 1 park.  
In  het  enige  kasteeldomein  waar  wasplaten  werden  gevonden,  Villa  Pardon,  werden  ook  4  soorten 
knotszwammen  en  2  soorten  aardtongen  waargenomen.  Bovendien  werd  daar  ook  de  zeldzame  Grauwe 

Figuur 36 Tuin in Kessel-Lo met Europees bedreigde 
Slijmwasplaat © Roosmarijn Steeman 
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barsthoed gevonden, een soort die in 2006 voor het eerst werd waargenomen in Vlaams‐Brabant en op de lijst 
van PPS‐soorten staat. Deze vondst is de 10e voor Vlaams‐Brabant.  
Het enige park waar wasplaten werden gevonden, was het park van het psychiatrisch ziekenhuis van Grimbergen, 
dat op de inventarislijst van Landschappelijk erfgoed staat. Het was in de toegangsdreef dat we de wasplaten 
vonden en andere zeldzame vondsten deden, zoals Kleverige aardtong en Paarse pronkridder. De rest van het 
park is helaas heraangelegd en verdwenen onder nieuwbouw. 
In de Pivo‐site (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding) in Asse werd Rimpelige koraalzwam gevonden, 
een algemenere knotszwam die in bemoste gazons vaak in grote aantallen kan voorkomen.  
In Overijse werd in een kleine groene zone midden in een wijk veel paddenstoelen gevonden, waaronder Slanke 
aardtong.  
 
 

 
 
Figuur 37 In de kort gemaaide gazons op het militair kerkhof van Heverlee groeien zeldzame heideplanten zoals Gewone en 
Liggende vleugeltjesbloem, Tandjesgras, Schapenzuring, Klein vogelpootje en Struikhei. Qua wasplaten zijn enkel Gewoon 
vuurzwammetje, Zwartwordende wasplaat en Sneeuzwammetje hier gezien. De vegetatie en mycoflora in deze gazons zouden 
er baat bij hebben moet het gras iets minder frequent gemaaid worden en iets minder kort worden afgereden. © Jorg Lambrechts 

 
 

3.3.3.4 Bermen 
Tijdens dit project werden door de professionele medewerkers van Natuurpunt Studie 18 interessante bermen 
bekeken. Vaak gaat het om bermen die aan tuinen aansluiten. Het voordeel  is dat bermbeheer kan gestuurd 
worden door overleg met de gemeente. Anderzijds worden bermen wel beïnvloed door de activiteiten op de 
aanliggende eigendom. In 33% van de bermen werd Groot mosklokje waargenomen, in 22% werden 2 soorten 
wasplaten gezien en  in 11% werd 1 knotszwam genoteerd. Een aantal bermen met heischrale vegetatie werd 
gericht onderzocht. Zo werden in Oud‐Heverlee een paar bermen met Grasklokje en een berm met Beemdkroon 
bekeken. In de berm met Beemdkroon (figuur 38) werd de zeer zeldzame Donkere wasplaat gevonden, een soort 
uit de categorie “Bedreigd” op de Nederlandse Rode Lijst van Arnolds & Veerkamp (2008). Deze soort zit in de 
categorie van indicatorsoorten van ongestoorde schrale, waardevolle graslanden van 40 tot 80 jaar oud.  
 
 

3.3.3.5 Graslanden 
In  kader  van  dit  project werden  12  graslanden  bekeken  die  op  onze weg  lagen.  Het merendeel  van  deze 
graslanden is bouwgrond die voorlopig extensief beheerd wordt en waarvan de toekomst dus niet gegarandeerd 
is. Opvallend  is dat voor de graslanden de percentages met 3 wasplaten  (23%) het hoogst  is.  In drie van de 
onderzochte graslanden werden drie soorten wasplaten gevonden, er waren geen graslanden met meer soorten 
wasplaten.  
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Figuur 38 Berm in Oud-Heverlee met lokaal Beemdkroon en de zeldzame Donkere wasplaat. Deze berm staat helaas onder druk 
door een aantal invasieve exoten van de aangelegen tuin: Laurierkers, Japanse duizendknoop en Azijnboom.  
© Roosmarijn steeman 

 
 

3.3.3.6 Vliegvelden 
Er  werden  gedurende  dit  project  drie  vliegvelden  bekeken.  Op  het  vliegveld  van  Zaventem  hebben  we 
momenteel een project  lopen voor de opmaak van een beheerplan, waardoor we hier uitzonderlijk  toegang 
kregen. Het vliegveld werd in twee dagen intensief bekeken, waarbij enkele waardevolle locaties in kaart werden 
gebracht. Hierbij werden 5 soorten wasplaten, 2 knotszwammen en 1 aardtong opgetekend. Het grootste deel 
van de grasvlakte is niet zo waardevol, maar kan mits een aangepast beheer in de toekomst meer natuurwaarde 
krijgen.  
Een ander geval is het voormalige vliegveld van Grimbergen, dat nu deels bebost is en in beheer van ANB. De 
stroken die bewaard werden als grasland werden volledig doorlopen en er werden drie soorten wasplaten en 
vier soorten knotszwammen genoteerd. Opvallend was dat de wasplaten in grote aantallen verspreid over het 
hele grasland aanwezig waren. Dit wijst op de waarde die dergelijk oud grasland heeft en dat het belangrijk is 
om deze grasstroken te behouden en zorgvuldig te maaien en afvoeren zodat deze niet gaan verruigen onder 
invloed van de aanliggende bebossing. 
Tenslotte werd ook het vliegveld van Goetsenhoven door vrijwilligers bekeken. Hier werden 4 soorten wasplaten 
en 3 knotszwammen opgetekend doorheen de jaren. Het terrein is in beheer van defensie en er dient overleg 
plaats te vinden voor beheer en behoud van deze waardevolle graslanden.  
 
 

3.3.4 Input van vrijwilligers 
Voor  dit  project  hoopten  we  op  heel  wat  input  van  zowel  de  vrijwilligers  van  de  bestaande 
paddenstoelwerkgroepen  als  van beheerders en  tuineigenaars.  In het  verleden bleek ook  al dat het niet  zo 
eenvoudig is om mensen warm te maken voor andere paddenstoelen dan vliegenzwammen (Steeman, 2011). 
Nu de drempel voor online forums, digitale invoer en digitale fotografie heel wat lager is kunnen we veel meer 
mensen bereiken en motiveren om deel te nemen. We kregen data van 49 mensen. Het aantal graslanden dat 
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bekeken werd, is vrij groot. Er werden door de vrijwilligers in totaal 54 tuinen bekeken en 27 graslanden. Slechts 
7 kerkhoven kregen een bezoek terwijl 17 bermen doorzocht werden.  
 
 
Het is evident dat vrijwilligers liever graslanden bekijken dan tuinen.  

‐ Er is een drempel om aan te bellen; 
‐ De natuurbelevingswaarde is groter in graslanden en natuurgebieden; 
‐ Het is praktisch onmogelijk om tuinen te bekijken in groepen met meer dan 5 personen. 

 
Ook  kerkhoven  blijken  niet  zo  in  trek  bij  vrijwilligers,  wat  aannemelijk  is  omwille  van  de  beperktere 
‘natuurbelevingswaarde’.  
 

3.3.4.1 Toepassing van opgedane kennis tijdens excursies en workshop 
In  totaal  namen  32 mensen  deel  aan  de  excursies  in  de  Florealwijk. Het  publiek  bestond  voornamelijk  uit 
Natuurpunters met  interesse  in paddenstoelen. Daarnaast waren er 13 mensen die  interesse hadden  in deze 
excursies maar voor wie de datums niet pasten. Van deze groep van 45 mensen met al enige voorkennis kregen 
we  respons  van  14  mensen  die  zich  gericht  naar  paddenstoelen  in  gazons  keken  en  dit  invoerden  in 
waarnemingen.be. Dit  leverde  informatie op over 24  tuinen, 3 parken, 17 graslanden, 4 kasteeldomeinen, 1 
kerkgazon, 5 kerkhoven en 7 bermen.  
 
Bij de workshop gazonpaddenstoelen kregen de 19 deelnemers en ook de  5 geïnteresseerden heel wat info mee 
naar  huis  en het  belangrijkste  is  dat  zij  de  beheerboodschap  verspreiden. De  lesgever  van Velt neemt  een 
hoofdstuk over zwammen op in zijn cursus “Gazon ecologisch en zonder zorgen”.  
Van 7 deelnemers met al enige voorkennis kregen we waarnemingen binnen van 2 tuinen, 1 park, 3 graslanden, 
2 kasteeldomeinen, 3 kerkhoven en 1 berm.  We beschouwen de excursies en workshop als geslaagd. 
 

3.3.4.2 Deelnemers gazonproject via waarnemingen.be 
Via  waarnemingen.be  hebben  er  nog  30  vrijwilligers  meegewerkt  aan  het  verzamelen  van  info  over 
graslandpaddenstoelen  in 29 tuinen, 9 bermen, 7 graslanden en 4 parken. Het  is moeilijk te achterhalen door 
welke oproep deze vrijwilligers deelnamen aan het project.  
 

3.3.4.3 Respons oproepen in tijdschriften en gemeentebladen 
In 23 gemeentebladen (geselecteerd op aanwezigheid koesterburen en potentie voor graslandpaddenstoelen) 
werd  een  kort  artikel  gepubliceerd  over  de  aanwezigheid  van  graslandpaddenstoelen  in  tuinen. Ook  in  de 
magazines  en op  de  blog waar  info werd  gegeven  over  dit  project  (zie  3.1 mediacampagnes), besloten we 
steevast met  een  oproep  om  foto’s  door  te mailen  indien  er wasplaten,  knotszwammen  en/of  aardtongen 
gesignaleerd werden. De respons hierop was laag, slechts 2 personen hebben per mail gemeld dat ze aardtongen 
in de tuin hadden. Anderzijds zetten deze artikels ongetwijfeld tuineigenaars aan het denken om het beheer van 
hun gazon in de toekomst anders aan te pakken.  
 
 

3.4 Informatie en beheeradvies 
 

3.4.1 Informeren gemeentes 
Het veldwerk voor dit project werd pas half december 2015 afgerond. Na afwerking van de rapportage van het 
project  (januari  2016)  zal  in  een  volgende  stap  per  gemeente  bekeken  worden  waarvoor  er  specifiek 
beheeradvies kan gegeven worden (parken, kerkhoven, bermen).  
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3.4.2 Acties voor PPS-soorten 
In 2008 werd een selectie gemaakt van prioritaire paddenstoelen voor de provincie Vlaams‐Brabant. Soorten, 
die op de Rode Lijst staan en waarvan minstens 1/3 van de Vlaamse vindplaatsen in de provincie ligt, werden 
geselecteerd (Nijs, 2009). Zo kwamen we aan een lijst van 31 soorten, waaronder 10 graslandpaddenstoelen.  
Hiervan werden er 6 aangeduid als koesterbuur, soorten die geselecteerd werden door gemeentes om acties 

rond te ondernemen. Niet minder dan 16 gemeentes kozen een graslandpaddenstoel, Dilbeek en Wezembeek‐

Oppem kozen er zelfs 2.  In  tabel 3 geven we het overzicht van de 10 gemeentes waarvoor we  in dit project 

nieuwe vindplaatsen voor de koesterburen deden en acties aan kunnen koppelen.  

 
 
Tabel 3 Lijst van 9 gemeenten die 1 of zelfs 2 bijzondere graslandpaddenstoelen uit de groepen der wasplaten, 
knotszwammen  of  aardtongen  adopteerden  als  koestersoorten,  en  waarvoor  in  2014  en  2015  nieuwe 
groeiplaatsen werden gevonden en we acties aan kunnen koppelen.  
 
Gemeente                                                    Koesterpaddenstoel en indicator voor schrale graslanden 
Asse                                                               Papegaaizwammetje 
Beersel                                                          Papegaaizwammetje 
Bever                                                             Papegaaizwammetje 
Diest                                                              Fijngeschubde aardtong 
Dilbeek                                                          Fijngeschubde aardtong 
                                                                        Papegaaizwammetje 
Gooik                                                             Fijngeschubde aardtong 
Kortenberg                                                   Fijngeschubde aardtong 
Tienen                                                           Papegaaizwammetje 
Wezembeek‐Oppem                                   Slanke aardtong 

 
 

3.4.2.1 Papegaaizwammetje kreeg infobord en bescherming in Asse 
Op de workshop gazonpaddenstoelen in Asse werd het infobord over Papegaaizwammetje, dat op het kerkhof 
Walfergem  is geplaatst,  ingehuldigd. Op dit kerkhof werd deze soort en andere wasplaten  in grote aantallen 
waargenomen. Het kerkhof ligt op een zandige kop, ook de vegetatie geeft aan dat het daar zeer schraal is. De 
oudste graven zijn 40 jaar oud. Er liggen nog veel gazons tussen de graven waarvan een deel wellicht door nieuwe 
graven  zal  ingenomen worden. De  stroken  langs de  rand en de  strooiweide  zullen blijven en worden verder 
beheerd zoals het nu  is. De maaifrequentie mag zelfs  iets  lager  (1x per maand  ipv 2x per maand). De  laatste 
maaibeurt mag begin oktober gebeuren zodat de wasplaten  in november optimaal kunnen verschijnen en bij 
geschikte weersomstandigheden op 1 november al te bewonderen zijn.  
 

3.4.2.2 Papegaaizwammetje in particuliere tuinen in Beersel en Bever 
In Beersel en Bever werd in een aantal particuliere tuinen Papegaaizwammetje gevonden. De bewoners werden 
geïnformeerd over de waarde van deze paddenstoel en kregen richtlijnen voor het beheer en behoud van deze 
soort  en  andere  soorten. Wellicht  wordt  deze  soort  in  nog  heel  wat  andere  tuinen  gevonden,  omdat  de 
bodemcondities  hier  geschikt  zijn  voor  Papegaaizwammetje. Gemeentes  kunnen  een  award  uitreiken  en/of 
nadenken over een soort certificaat voor tuinen waarin waardevolle soorten voorkomen. De aanwezigheid van 
de soort in deze tuinen kan alleszins in samenspraak met de eigenaar in de kijker worden gezet en als voorbeeld 
worden gesteld.  
 

3.4.2.3 Papegaaizwammetje in particuliere tuinen en berm in Dilbeek 
Eén van de particuliere tuinen in Dilbeek waar Papegaaizwammetje werd gevonden, is een klein kasteeltje. In 
deze  tuin  zijn  verder  nog  de  zeer  zeldzame  Konijnenholsatijnzwam,  Sneeuwzwammetje,  Kleverige 
Weidewasplaat, Wormvormige  knotszwam,  Spitse  knotszwam,  Fijngeschubde  aardtong  en  Brede  aardtong 
aangetroffen.  
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Het zou goed zijn moest de gemeente met de eigenares van dit kasteeltje overleggen om de natuurwaarde van 
dit gazon voor de toekomst te kunnen vrijwaren.  
Verder is er in Dilbeek nog een spoorwegberm waar in het verleden 5 soorten wasplaten werden gezien. Indien 
deze berm niet in beheer is van de gemeente, kan contact worden gezocht met de beheerders om deze berm te 
beschermen. Hierbij kan eventueel een infobord komen.  
 

3.4.2.4 Fijngeschubde aardtong in particuliere tuinen in Dilbeek en Kortenberg 
Voor Fijngeschubde aardtong  in Dilbeek en Kortenberg kunnen dezelfde acties ondernomen worden als voor 
Papegaaizwammetje in Beersel en Bever (zie 3.4.2.2). 
 

3.4.2.5 Fijngeschubde aardtong in agrarisch grasland in Gooik 
In Gooik werd in een grasland in eigendom en beheer van een landbouwer Fijngeschubde aardtong gevonden. 
De gemeente zou kunnen praten met de eigenaar om met de aanwezigheid van deze soort rekening te houden 
bij het beheer. Indien de eigenaar dit ziet zitten en er een soort van beheerovereenkomst wordt gesloten kan 
hier over gecommuniceerd worden in het gemeenteblad en/of in de pers.  
 

3.4.2.6 Papegaaizwammetje in bermen, stadsvesten en vliegveld in Tienen 
De bermen waarin Papegaaizwammetje wordt waargenomen  in Tienen en de plaats op de stadvesten zijn al 
langer gekend. Twee jaar geleden werd een bermbeheerplan opgemaakt voor Tienen en werd met aanwezigheid 
van graslandpaddenstoelen rekening gehouden.  
 

3.4.2.7 Slanke aardtong op kerkhof Wezembeek-Oppem 
Op het kerkhof van Wezembeek‐Oppem werden in 2014 Papegaaizwammetjes ontdekt. Daarnaast werd er ook 
Zwartwordende wasplaat, Sneeuwzwammetje, Brede aardtong en Leemknotszwam gevonden. Op dit kerkhof 
zou naar voorbeeld van het kerkhof in Asse een infobord kunnen geplaatst worden en kan hier rekening mee 
gehouden worden bij het beheer.  
 
 

 
 
Figuur 39 Papegaaizwammetje is koesterbuur voor 5 gemeentes in Vlaams-Brabant en kreeg er in al deze gemeentes weer 
nieuwe vindplaatsen bij. © Ronny Merken 
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4 Samenvatting en besluit 
 

4.1 Sensibilisatie 
De  bedoeling  van  dit  project was  enerzijds  de  boodschap  aan  de man/vrouw  brengen  dat  een  gazon  ook 
waardevolle natuur kan zijn, als je niet bemest, geen pesticiden gebruikt en het mos zijn gang laat gaan. Dat een 
schraler gazon bovendien minder gemaaid moet worden, is ook mooi meegenomen. Minder kosten, minder werk 
en meer  natuur,  kortom  een  boodschap  die  gemakkelijk  te  verkopen  valt.  Helaas  brengt  de  commerciële 
tuinsector  dagelijks  de  tegenovergestelde  boodschap,  want  met  een  ecologisch  gazon  valt  geen  geld  te 
verdienen. Opboksen tegen die overheersende reclameboodschappen is niet gemakkelijk. Toch kregen we in 4 
gespecialiseerde tuintijdschriften een paar bladzijden om onze boodschap te brengen en kregen we ook hier en 
daar wat webruimte. De mooie foto’s van wasplaten spreken allicht tot de verbeelding.  
We beschouwen het onderdeel ‘sensibilisatie’ dan ook als erg geslaagd, maar beseffen dat het werk verre van 
klaar is.  
We gaan hiermee door binnen de volledige reguliere werking van Natuurpunt (dus binnen de Diensten Studie, 
Beheer, Communicatie, Beleid, Educatie). Natuurpunt Studie doet dit –buiten voorliggend project‐ reeds volop 
binnen de BRAKONA‐overeenkomst. 
De  tuinencampagne  van  de  Provincie  Vlaams‐Brabant  biedt  zonder  twijfel  ook  veel mogelijkheden  om  het 
ecologisch beheer van gazons te promoten. 
 
 

4.2 Gerichte zoektochten 
Het  tweede  luik van dit project was een uitgebreid onderzoek naar paddenstoelen  in gazons  in de provincie 
Vlaams‐Brabant. Door Natuurpunt Studie werden 30 dagen gespendeerd aan het zoeken naar paddenstoelen in 
gazons. Hierbij werden 253 tuinen bekeken en daarnaast ook 54 kerkhoven, 11 kasteeldomeinen, 9 parken en 8 
gazons rond kerken. Er werden ook 18 bermen en 13 graslanden afgespeurd die op de route lagen.  
In 2014 werd een kadervorming voor het herkennen van graslandpaddenstoelen gegeven  in de Florealwijk  in 
Watermaal‐Bosvoorde, waar maar liefst 16 soorten wasplaten uit tuintjes en gazons bekend zijn. In Asse ging in 
2015  een  gazonworkshop  door  op  het  meest  wasplatenrijke  kerkhof  van  de  provincie  (6  soorten).  Deze 
opleidingen en andere oproepen zorgden ervoor dat 55 vrijwilligers mee zochten naar opvallende zwammen in 
gazons en vondsten deden in 59 tuinen, 30 graslanden, 21 bermen, 9 parken, 6 kasteeldomeinen, 8 kerkhoven 
en 1 kerkhofgazon.  
De zoektocht naar  interessante  tuinen voor paddenstoelen was gericht op de meest kansrijke plaatsen  in de 
provincie:  

‐ De Hagelandse heuvels.  
‐ De flanken van de reliëfrijke Dijlevallei.  

         ‐  In West‐Brabant in de regio Halle‐Beersel, maar ook in het Pajottenland en in de regio Asse.  
Daarnaast  hebben  we  gewerkt  aan  het  opvullen  van  de  kennislacunes  rond  graslandpaddenstoelen  in  de 
provincie.  
In  2013  waren  er  in  Vlaams‐Brabant  nog  10  gemeentes  waar  geen  wasplaten  werden  gezien:  Affligem, 
Boortmeerbeek,  Grimbergen,  Opwijk,  Roosdaal,  Vilvoorde,  Wemmel,  Keerbergen,  Kraainem  en Merchtem 
(Steeman 2013). In deze gemeentes werd dan extra gezocht om het beeld dat in die gemeentes geen wasplaten 
kunnen groeien, te ontkrachten. Voor de helft van de gemeentes is dit gelukt, maar voor de volgende 5 (nog) 
niet: Opwijk, Vilvoorde, Wemmel, Merchtem en Keerbergen.  In deze gemeentes werd wellicht nog te weinig 
gezocht, maar  is het zeker ook moeilijker om geschikte gebieden te vinden. Het blijft een uitdaging om  in de 
toekomst in deze gemeentes toch wasplaten te vinden.  
 
Figuur  38  geeft  een  overzicht  van  het  aantal wasplaten  per  gemeente  na  dit  project.  Het  grootste  aantal 
wasplaten per gemeente is nu 17 soorten en staat op naam van Leuven. Daarna volgt Aarschot met 16 soorten 
en Diest met 15 soorten.  
Deze hoge soortendiversiteit  is ongetwijfeld te danken aan de aanwezigheid van  ijzerzandsteenheuvels. Voor 
bijna  de  helft  van  de  gemeentes  werden  geen  nieuwe  soorten  ontdekt.  Het  is  duidelijk  dat  we  ons 
concentreerden  op  de meest  kansrijke  plekken. De  gemeentes waar  de meeste  nieuwe  soorten wasplaten 
werden gevonden  zijn: Aarschot  (9 nieuwe wasplaten), Diest  (8 nieuwe wasplanten), Grimbergen  (6 nieuwe 
wasplaten)  en Beersel  (5  nieuwe wasplaten).  In Asse,  Landen  en  Leuven werden  telkens  4 nieuwe  soorten 
wasplaten aan de lijst toegevoegd.   



  36
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 40 Overzicht van het aantal waargenomen wasplaten per gemeente anno (begin) 2016 
 
 
 

4.3 Verrassende resultaten 
Natuurpunt Studie legde reeds een intensief traject af rond paddenstoelen in de provincie Vlaams‐Brabant, met 
ondersteuning van de provincie. Dit situeert zich vooral  in kader van de opmaak van de atlas (Steeman et al. 
2011), maar hieruit ontstonden waardevolle nevenprojecten (cfr. Steeman et al. 2005, 2008; Steeman 2013). 
Het lijkt dan ook erg verrassend dat voorliggend ‘gazonproject’ niet minder dan 6 nieuwe paddenstoelen voor 
de  provincie  Vlaams‐Brabant  oplevert  en  vele  tientallen  soorten  die  voor  het  eerst  binnen  een  bepaalde 
gemeente zijn vastgesteld (dus nieuw voor die gemeente).  
Voor  ons  is  het  vinden  van  deze  nieuwigheden  niet  geheel  onverwacht. Het  ligt  in  de  lijn  van  de  eerdere 
bevindingen en dat was uiteraard de reden dat we dit project indienden, opdat we eens grondig konden focussen 
op gazons.  
En toch kunnen we wel stellen dat de lijst van vondsten van zeldzaamheden onze verwachtingen overtrof.  
 
In de geselecteerde regio’s werden bij de huizen met voortuinen die er potentieel interessant uitzagen (veel mos, 
veel  planten  die  aangeven  dat  gazon  schraler  is),  aangebeld  met  de  vraag  om  onderzoek  naar 
gazonpaddenstoelen uit te voeren. Hierbij werd aan de bewoners info gegeven over een ecologisch gazonbeheer 
en werd hen proficiat gewenst wanneer we zeldzaamheden vonden en ze bijgevolg het beheer al op de juiste 
manier deden. In 50% van deze selectie van tuinen werd Groot mosklokje aangetroffen, de meest voorkomende 
soort  in  gazons  waar  mos  in  groeit.  Bruine  satijnzwam  werd  in  17%  van  deze  tuinen  gezien  en  Giftige 
weidetrechterzwam werd in 15% van de tuinen genoteerd. In 11% van de tuinen werd 1 wasplaat gezien. Tuinen 
met 2 wasplaten (6%), 3 wasplaten (2%), 5, 6 en 7 wasplaten (1%) waren zeldzamer.  
In een voortuin in Dworp werden 7 soorten wasplaten gezien en in een heischrale tuin in Kessel‐Lo (6 wasplaten) 
werd Slijmwasplaat gevonden, een soort die op Europees niveau zeldzaam is.  
Door Ozinga et al. (2013) wordt het volgende gezegd over wasplaatgraslanden (vanaf 5 soorten wasplaten): “Het 
belang van de ouderdom van deze ongestoorde graslanden, betekent dat ze even moeilijk te vervangen zijn 
als levende hoogvenen en oude bossen.“ Helaas is er momenteel geen garantie op behoud van deze topnatuur. 
Via de koesterburencampagne proberen we de gemeenten te overtuigen om in dialoog te gaan met particulieren 
met waardevolle  tuinen, parken en/of graslanden. Met  voorliggend project hebben we  veel gazoneigenaars 
bovendien rechtstreeks en persoonlijk gemotiveerd… 
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4.4 Besluit 
Dit project richtte zich  in hoofdzaak op gazons en het mobiliseren en  informeren van beheerders van gazons. 
Helaas hebben we bij het vinden van zeer waardevolle gazons geen garantie dat de beheerders deze waarde 
willen behouden. In Vlaams‐Brabant zijn nu 30 wasplaatgraslanden bekend, waarbij het behoud van slechts 2/3 
‘gegarandeerd  is’.  Hieronder  vallen  8  graslanden  in  eigendom  van Natuurpunt,  5  bermen,  3  graslanden  in 
eigendom van ANB, 1 kerkhof, 1 militair domein en 2 parken. Ook bij deze graslanden kan er iets mislopen of 
kunnen gemaakte afspraken worden terug geschroefd. Zeker voor de parken waar de hoofdfunctie recreatie is 
zijn de wasplaatgraslanden nooit met zekerheid beschermd.  
 
Voor het behoud van wasplaatgraslanden in weilanden en tuinen van particulieren en in bedrijventerreinen is 
momenteel veel lobbywerk vereist.  
Natuurpunt kan mensen  informeren en  sensibiliseren. De gemeenten, de provincie en de Vlaamse overheid 
kunnen meer druk gaan zetten door certificaten uit te delen en subsidies te voorzien. Hoewel het belangrijke 
indicators zijn voor de kwaliteit van Europees belangrijke habitattypes, staat geen enkele paddenstoel op de lijst 
van Europees beschermde soorten. Gelukkig werden er 31 soorten opgenomen als Prioritair te beschermen in 
Vlaams‐Brabant.  De  Voorlopige  Vlaamse  Rode  Lijst  van  de  paddenstoelen  (Walleyn  &  Verbeken,  2000)  is 
ondertussen sterk verouderd en werd bovendien nooit gevalideerd. Hierdoor zijn paddenstoelen wettelijk één 
van de slechtst beschermde soortengroepen. Het wordt dringend  tijd dat de overheid inzet op een nieuwe Rode 
Lijst. 
  
Na het lezen van voorliggend rapport zou men kunnen besluiten: ‘Het gaat erg goed met de Vlaams‐Brabantse 
gazons’ of ‘het Vlaams‐Brabantse gazon is erg rijk aan mycologische biodiversiteit’. 
Helaas  is de realiteit het omgekeerde: ‘het (gemiddelde!) Vlaams‐Brabantse gazon  is steriel’ of ‘het  is droevig 
gesteld met biodiversiteit aan paddenstoelen in Vlaams‐Brabantse gazons’.  
Immers, dit laatste geldt voor de meerderheid van de gazons.  
Voorliggend project toonde echter 2 belangrijke zaken aan: 

1. Er  is nog  een  zeer belangrijke,  zeldzame  en bedreigde mycologische biodiversiteit  aanwezig  in  een 
fractie van de Vlaams‐Brabantse gazons’. 

2. Er  zijn  nog  zeer  veel  potenties  om  een  bijzondere mycologische  (en  botanische  én  faunistische) 
biodiversiteit te realiseren in Vlaams‐Brabantse gazons’ 

 
En deze 2 conclusies maken dat het ons inziens absoluut loont om te blijven investeren in sensibilisatie van de 
Vlaams‐Brabantse tuineigenaar! 
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6 Bijlagen 
 

6.1 Bijlage 1 – Selectie van waargenomen indicatorsoorten voor 
natuurwaarden in matig vochtige en droge graslanden, exclusief 
mestpaddenstoelen  

 
Bron: Ozinga et al., 2013. De koesterburen worden in groen aangegeven.   
 

1) Indicatorsoorten  voor  zeer  oude  (>80  jr),  ongestoorde,  schrale,  extensief  beweide  of  gehooide 
graslanden met een zeer hoge mycologische waarde 

 
Hygrocybe chlorophana       Gele wasplaat 
Ramariopsis pulchella       Lila koraaltje 
 

2) Indicatoren  voor  oude  (40‐80  jr.),  niet  of  weinig  gestoorde,  schrale  graslanden  met  hoge 
natuurwaarden.  

Camarophyllopsis hymenocephala    Donkere wasplaat 
Dermoloma cuneifolium       Grauwe barsthoed 
Dermoloma magicum       Verkleurende barsthoed 
Dermoloma pseudocuneifolium     Kleine barsthoed 
Entoloma longistriatum       Vaalgeel staalsteeltje 
Geoglossum cookeianum       Brede aardtong 
Geoglossum fallax        Fijnschubbige aardtong 
Hygrocybe ceracea       Elfenwasplaat 
Hygrocybe fornicata       Ridderwasplaat 
Hygrocybe irrigata        Grauwe wasplaat 
Hygrocybe mucronella       Bittere wasplaat 
Hygrocybe obrussea       Wantsenwasplaat 
Hygrocybe pratensis       Weidewasplaat 
Hygrocybe russocoriacea       Geurende wasplaat 
Trichoglossum hirsutum       Ruige aardtong 

 
3) Indicatoren  voor  vrij  jonge  tot  middeloude  (10‐40  jr.)  schrale  graslanden  met  aanzienlijke 

natuurwaarden.  
Camarophyllopsis foetens     Stinkende wasplaat 
Clavaria fragilis         Wormvormige knotszwam 
Clavulinopsis corniculata       Sikkelkoraalzwam 
Clavaria daulnoyi       Grijze knotszwam 
Clavulinopsis helvola       Gele knotszwam 
Clavulinopsis laeticolor       Fraaie knotszwam 
Entoloma caesiocinctum       Bruine zwartsneesatijnzwam 
Entoloma chalybaeum       Blauwplaatstaalsteeltje 
Entoloma serrulatum       Zwartsneesatijnzwam 
Geoglossum glutinosum       Kleverige aardtong 
Geoglossum umbratile       Slanke aardtong 
Hygrocybe acutoconica       Puntmutswasplaat 
Hygrocybe conica       Zwartwordende wasplaat 
Hygrocybe glutinipes       Hooilandwasplaat 
Hygrocybe insipida       Kabouterwasplaat 
Hygrocybe psittacina       Papegaaizwammetje 
Hygrocybe virginea       Sneeuwzwammet je 
Macrolepiota excoriata       Rafelige parasolzwam 
Ramariopsis kunzei       Ivoorkoraaltje 
Ramariopsis tenuiramosa       Bezemkoraaltje 
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4) Indicatoren voor  zich ontwikkelende  schraallanden  (1‐10  jr.) met potentiële natuurwaarden op kale 
grond. (bijv. natuurwontwikkelingsgebieden)  

Agrocybe pediades       Grasleemhoed 
Clavaria argillacea         Heideknotszwam 
Deconica montana        Zandkaalkopje 
Omphalina obscurata       Somber trechtertje 
Omphalina velutipes       Pelargoniumtrechtertje 

 
5) Indicatoren voor zure, schrale graslanden.  

Cystoderma jasonis       Oranjebruine korrelhoed 
Galerina atkinsoniana       Behaard barnsteenmosklokje 
Galerina hypnorum       Geelbruin mosklokje 
Hygrocybe laeta         Slijmwasplaat 
Hygrocybe miniata        Gewoon vuurzwammet je 
Mycena adonis         Adonismycena 
Mycena cinerella         Grijze mycena 

 
6) Indicatoren  voor  beginnende  verschraling  vanuit  een  matig  tot  sterk  bemeste  situatie  of  voor 

beginnende vermesting vanuit een schrale situatie.  
Bovista plumbea         Loodgrijze bovist 
Calocybe carnea         Roze pronkridder 
Clavaria falcata         Spitse knotszwam 
Cystoderma amianthinum       Okergele korrelhoed 
Deconica inquilina        Halmkaalkopje 
Entoloma sericeum       Bruine satijnzwam 
Galerina clavata         Groot mosklok je 
Galerina graminea        Grasmosklokje 
Galerina vittiformis       Barnsteenmosklokje 
Gymnopilus flavus        Grasvlamhoed 
Macrolepiota procera       Grote parasolzwam 
Rickenella fibula         Oranjegeel trechtertje 
Rickenella swartzii        Paarsharttrechtertje 

 
7) Indicatoren voor matig tot sterk bemeste, permanente graslanden 

Agaricus arvensis         Gewone anijschampignon 
Agaricus campestris       Gewone weidechampignon 
Agaricus urinascens       Grootsporige champignon 
Bovista nigescens         Zwartwordende bovist 
Calvatia utriformis        Ruitjesbovist 
Clitocybe agrestis         Bleke veldtrechterzwam 
Clitocybe rivulosa         Giftige weidetrechterzwam 
Marasmius oreades       Weidekringzwam 
Mycena flavoalba         Bleekgele mycena 
Mycena aetites         Grijsbruine grasmycena 
Mycena leptocephala       Stinkmycena 
Mycena olivaceomarginata       Bruinsnedemycena 
Panaeolus acuminatus       Spitse vlekplaat 
Psilocybe semilanceata       Puntig kaalkopje 
Vascellum pratense       Afgeplatte stuifzwam 

 
8) Indicatoren voor voedselrijke, efemere standplaatsen (niet op mest) in graslanden (storingsindicatoren) 

Agaricus subperonatus       Gordelchampignon 
Bolbitius titubans         Dooiergele mestzwam 
Calvatia gigantea         Reuzenbovist 
Chlorophyllum rachodes       Knolparasolzwam 
Conocybe albipes         Izabelkleurig breeksteeltje 
Conocybe siliginea        Vaal breeksteeltje 
Coprinus comatus         Geschubde inktzwam 
Lacrymaria lacrymabunda       Tranende franjehoed 
Lepista nuda         Paarse schijnridderzwam 
Lepista sordida         Vaalpaarse schijnridderzwam 
Leucoagaricus leucothites       Blanke champignonparasol 
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Melanoleuca polioleuca       Zwartwitte veldridderzwam 
Panaeolus fimicola        Grauwe vlekplaat 
Panaeolina foenisecii       Gazonvlekplaat 
Parasola leiocephala       Geelbruin plooirokje 
Psathyrella prona         Kleine grasfranjehoed 
Stropharia caerulea       Valse kopergroenzwam 
Stropharia inuncta        Witsteelstropharia 
Volvariella gloiocephala       Gewone beurszwam 

 



Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in  
Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele  
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke 
leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur 
in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en  
monitoren, door mensen kennis te laten maken met de 
natuur en door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regio-
naal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 
20.000 ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. 
95.000 families zijn lid van Natuurpunt.




