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1. Inleiding 
 
In Oost-Brabant wordt sinds 2004 systematisch naar graslandpaddenstoelen gezocht in 
halfnatuurlijke graslanden, bermen en tuinen met behulp van de kennis van lokale natuurkenners en 
conservators / beheerders. Daar stond onder andere ‘het wasplatenteam’ garant voor heel wat 
nieuwe soorten en nieuwe vindplaatsen van soorten die op Europees niveau bedreigd zijn (Steeman 
et al., 2011). Ook al blijkt uit onderzoek dat de correlatie van het verschijnen van wasplaten met de 
vegetatie niet zo sterk is (Oster, 2008), toch konden we bijna steeds in graslanden met een 
bijzondere vegetatie zeldzame graslandpaddenstoelen terugvinden. Bijzondere soorten 
paddenstoelen stonden meestal op hellingen en dan nog vooral op de steile taluds (Steeman et al., 
2005, 2008). De ervaring leerde ons bovendien dat op noordgerichte bermen, taluds en 
hellinggraslanden de kans veel groter is om graslandpadden-stoelen te vinden. Dat kan natuurlijk 
logisch verklaard worden door het feit dat deze stukken minder blootgesteld worden aan uitdroging 
door de zon, waardoor ook bij droog weer vruchtlichamen gevormd worden.      
Ook na het afsluiten van het atlasproject, in 2010 en 2011, zijn door het wasplatenteam nog enkele 
percelen bezocht, weeral met verrassende tot zelfs ronduit spectaculaire resultaten. Hieruit blijkt dat 
opvolging van dit onderzoek niet alleen de moeite loont, maar noodzakelijk is. 
In Oost-Brabant is er een netwerk van vrijwilligers die een aantal van de gekende locaties van 
wasplaten opvolgen.  
 
In West-Brabant werd er veel minder gekeken en kan dus nog heel wat ontdekt worden op het vlak 
van graslandpaddestoelen. Een aantal zoektochten in agrarisch gebied leverden al gauw wat op. 
Dank zij het feit dat maar liefst 6 koestersoorten indicator zijn voor schrale graslanden, is het de 
bedoeling dat heel wat gemeentes en Regionale Landschappen aandacht schenken aan deze 
soorten bij beheer en inrichting. In West-Brabant vroeg het Regionaal Landschap ZZZ ons om 
advies bij inrichting van een hoogstamboomgaard in Herne. En het gecontesteerde cross-terrein op 
de Kesterheide komt in beheer van Natuurpunt. Ook voor graslandpaddenstoelen in bermen kunnen 
concrete maatregelen genomen worden.  
Er is met andere woorden veel nood aan specifiek onderzoek naar graslandpaddenstoelen in West-
Brabant en daar willen we met voorliggend onderzoek aan tegemoetkomen. 
Daarenboven stelden we in Oost-Brabant vast dat bepaalde oude, stabiel beheerde gazons zeer 
waardevol zijn voor graslandpaddenstoelen. Deze bijzondere vaststelling willen we ook in West-
Brabant onderzoeken. 
De koestersoorten voor schrale graslanden werden gekozen door 6 gemeentes (tabel 1) in West-
Brabant. De gemeente Dilbeek koos zelfs twee koestersoorten voor schrale graslanden.   
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2. Doelstellingen  

1. Op zoek naar graslandpaddenstoelen in botanisch waardevolle bermen, halfnatuurlijke 

graslanden en tuinen in West-Brabant.  

2. Opvolging van de koestersoorten voor schrale graslanden in de 6 gemeentes in West-Brabant 

die deze soorten adopteerden.  

3. Beheeradvies op maat voor gemeentes en beheerders.  

 

3. Methodiek  
 

In West-Brabant controleerden we de locaties waar reeds waardevolle graslandsoorten gevonden 
werden in de gemeentes die soorten adopteerden. Daarnaast gingen we op zoek naar nieuwe 
vindplaatsen in waardevolle graslanden, bermen en tuinen. Het zoeken naar potentieel waardevolle 
graslanden en bermen kan gebeuren met behulp van de Biologische Waarderingskaart. Maar vooral 
de expertise van natuurstudievrijwilligers en terreinbeheerders in de regio is belangrijk. Het is 
waardevol om de geschiedenis van bepaalde percelen en bermen te kennen. Door een fout in het 
toekennen van de vindplaatsen aan gemeentes werd door Asse het Papegaaizwammetje als 
koesterbuur geadopteerd, terwijl de soort eigenlijk nog niet bekend was van de gemeente. Als 
gevolg was het vinden van Papegaaizwammetje in Asse één van de eerste doelstellingen, waardoor 
de meeste tijd, met succes, in Asse gespendeerd werd.  

 

Tabel 1 - Lijst met geadopteerde koestersoorten voor  schrale graslanden door 6 gemeenten in  
                West-Brabant  

 
Gemeente Koesterpaddenstoel en indicator voor schrale graslanden 

Asse Papegaaizwammetje 

Beersel Papegaaizwammetje 

Bever Papegaaizwammetje 

Dilbeek Fijngeschubde aardtong 

Dilbeek Papegaaizwammetje 

Galmaarden Sikkelkoraalzwam 

Gooik Fijngeschubde aardtong 
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De eerste waarneming van Papegaaizwammetje in de gemeente Asse,  in een voortuin.  
 

4. Resultaten 

4.1. Veldwerk  
 

In het projectvoorstel werden 10 dagen veldwerk door professionele medewerker Roosmarijn 
Steeman begroot. Tabel 2 geeft een overzicht van de 10 dagen veldwerk en de gemeentes die toen 
bezocht werden. Het accent werd vooral gelegd op gemeentes waar vrijwilligers actief zijn en waar 
potentieel waardevolle graslanden door vrijwilligers werden aangeduid.  
 

Tabel 2 – Overzicht van het veldwerk dat werd uitgevoerd door de professionele medewerker 
 

16/10/2012 Asse, Gooik        

18/10/2012 Asse, Affligem 

24/10/2012 Lennik, Gooik 

25/10/2012 Asse 

2/11/2012 Liedekerke, Roosdaal, Lennik, Gooik, Pepingen 

3/11/2012 Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Gooik 

14/11/2012 Beersel, Sint-Pieters-Leeuw 

16/11/2012 Bever, Lennik, Herne, Galmaarden 

21/11/2012 Gooik, Halle 

23/11/2012 Asse, Dilbeek, Gooik, Sint-Genesius-Rode 

 
Op sommige dagen ging bovendien nog een tweede professionele medewerker mee, met name Jorg 
Lambrechts.  
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         De Zwammenwerkgroep Zuid-West-Brabant in actie op een koude woensdagvoormiddag 
         op 16 november op de Baesberg in Sint-Pieters-Leeuw.  
 

4.2. Bezochte graslanden en bermen per gemeente 
 
Hieronder worden per gemeente de bezochte plaatsen en interessante vondsten opgesomd en kort 
getypeerd. Daaronder worden in tabel 3 tot 6 de graslandpaddenstoelen als indicatorsoorten 
opgedeeld in verschillende categorieën volgens Kuyper (1994). Per locatie wordt aangevinkt of de 
soort daar wel of niet gezien is, zodat een overzicht verkregen wordt van de meest waardevolle 
graslanden.  
 
Asse 
1) Bermen Lindenpark: jonge, steile bermen met potentie voor de toekomst.  

Blauwvoetbreeksteeltje (Pholiotina cyanopus), nieuw voor Vlaams-Brabant 
Op de Rode Lijst van Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008) als “Ernstig bedreigd”.  
Saprotroof op venige, zandige bodem.  

2) Voortuinen wijk Baaskouter 
3) Voortuinen Kortemansstraat (Zellik)  
4) Voortuinen Jan de Keersmaeckerstraat (Zellik) 
6) Voortuinen Notelaarstraat 
7) Voortuinen Cyriel Crappestraat 
8) Bermen Kleistraat 
9) bermen Poel  
10) Voortuinen Terlindenweg 
11) Bermen Mazier 
12) Bermen + aanpalende graslanden Heedstraat 
27) Natuurinrichting aan Jan Tieboutstraat – Kerremansbos (Zellik)  
28) Research park Zellik, grasland vol Knoopkruid, Soldaatje, … 
Kleverig trechtertje (Gamundia striatula). Nieuw voor Vlaams-Brabant. Op de Rode Lijst van 
Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008) als “Gevoelig”.  
54) Bermen Huinegem 
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55) Weiland tussen N9K en Langweide 
Affligem 
13) Voortuinen Broekstraat 
14) Weilanden, begraasd met koeien. Weinig reliëf, te voedselrijk.   
  Populierridderzwam zit in de categorie “Kwetsbaar” op de Rode Lijst van Nederland  
                        (Arnolds & Veerkamp, 2008).  
15) Weiland ten westen van Domentveldstraat  
 
Bever 
46) Weiland tussen Burght en Bloemendael. Heischrale motte en schrale prikkeldraadvegetatie. 
Onder de prikkeldraad werd Spits havikskruid gevonden, een nieuwe vindplaats van deze PPS-soort 
en top-indicator (Steeman, 2012) voor de provincie.  
 
 
 

 
Lieven Decrick maakt een foto van het talud in het weiland in Bever waar Spits havikskruid werd 
gevonden tussen de Gele knotszwammen.   
 
Dilbeek 
56) gazons Kerkhof  
57) weiland Wolfsputten 
58) Voortuinen Sint-Martens-Bodegem 
 
Galmaarden 
49) Weilanden met geiten en schapen ten westen van Winterkeer, te ruig.  
50) Gazons van de kerk ten oosten van Winterkeer.  
 
Gooik 
5) Weilanden ten oosten van Bergenbroekstraat. Steile hellingen met kamgras. Helaas  
liggen er akkers boven op het plateau, waardoor de graslanden niet schraal genoeg zijn  
voor wasplaten.    
21) Hellingweiland ten Zuiden van Neigembos. Expositie naar het zuiden blijkt hier duidelijk nadelig 
voor zwammen. Mannetjesereprijs en Stijf Havikskruid, liggend hertshooi.  

Roze grasknotsje (Typhula incarnata) staat als “Ernstig bedreigd” op de Rode Lijst van  
Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008). Nieuw voor Vlaams-Brabant.  
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22) Mosrijke tuin Berghomstraat 
23) hellingweiland Berghomstraat, Zuidgericht. Veel kamgras, knoopkruid en Margriet.   
24) Hooiland op Kesterheide, Pervivo 
25) Hooiland ten oosten van pad Kesterheide 
26) Tuin ten westen van pad Kesterheide 
35) Berm Oplombeekstraat 
40) Hooiland ten Noorden van Ninoofsesteenweg en ten zuiden van Lombergbos, met veel Echte 
guldenroede.  
41) Weiland ten Noorden van Ninoofsesteenweg en ten zuiden van Lombergbos 
42) Weiland ten Zuiden van de Kattestraat, kamgras maar weinig dicotylen en mos.  
43) Kerkhof Kattestraat 
51) Berm Molenstraat met veel Margriet 
60) Weiland ten zuiden van Lombergbos, met koeien begraasde steile helling met populieren. In  
            2008 werd hier Grauwe wasplaat gevonden. Deze werd hier nu niet terug gezien.   
            Populierridderzwam, Kwetsbaar op de Rode Lijst van Nederland (Arnolds & Veerkamp, 
            2008).  
 
Halle 
52) Kanaalbermen Lembeek, sterk verruigd 
53) Hooilanden Malakofftoren 
61) Berm station Halle, in met laanbomen beplante en van een dun dolomietlaagje voorziene berm 
tussen parkeerstrook en voet/fietspad  
 
Herne 
47) Hooiland tussen Boesmolenstraat en Ninoofstesteenweg: veel Margriet en Veldzuring.  
48) Weiland ten westen van Ninoofsesteenweg, met veel Knoopkruid 

 
Lennik 
16) Berm oude schapenstraat 
17) Kerkhof Gaasbeek 
18) Voortuinen Onderstraat Gaasbeek 
19) hellingweiland met koeien Onderstraat. Te ruig voor wasplaten.  
20) Graslanden rond kasteel van Gaasbeek 
34) Berm en rand weiland Kattestraat, Kamgras in weiland 
 
Liedekerke 
29) Voortuinen Rozenstraat Liedekerke, geen graslandsoorten. 
31) Weiland ten westen van Monnikveldstraat met veel Kamgras. 
32) Bermen Gravenbosstraat, met Margriet, Vierzadige wikke, Valse salie en Knoopkruid. 
33) Schapenweide langs berm Gravenbosstraat.  
 
Linkebeek 
63) Bos in tuin 
 
Roosdaal 
30) Bermen Aldriezen 
Wilgenbundelzwam (Pholiota cerifera), Zeldzaam in Vlaams-Brabant.  
 
Pepingen 
36) Berm en aanliggend weiland Bruin blauwtje 
37) Weilanden ANB Felix Wijnsstraat: hellinggraslanden met potentie, maar sterk verruigd.  
38) Hellingweiland Donkerstraat, veel kamgras – hier werden verspreid over 2008 en 2009 5 soorten  
       wasplaten gezien. 
39) Weilanden ten westen van de Steenweg op Elingen. 
 
Sint-Genesius-Rode 
59) Paardenweide ten zuiden van domein van Zevenbronnen, grens met Wallonië. In 2006 was dit 
een topweide met 8 soorten wasplaten. In 2008 werd de omrastering gerepareerd en werd de weide 
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te weinig begraasd. Momenteel staan er teveel paarden op de weide. Afspraken met de eigenaar 
zijn hier aangeraden.  
 
Sint-Pieters-Leeuw 
44) Weiland Baesberg,sinds kort in eigendom van Natuurpunt en met koeien begraasd.  
 
Beersel 
45) Ponyweide provinciaal domein, sterk verruigd en bespoten. Om tot aan de weide te geraken 
werd een stuk van het domein doorkruist waar nog niet naar paddenstoelen werd gekeken. Dit 
leverde een nieuwe soort voor de provincie op: Russula nauseosa of Kleine sparrenrussula. Deze 
soort wordt vermeld als “Kwetsbaar” op de Rode Lijst van Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008).   
62) Grasland Provinciaal domein Huizingen 
64) Rilroheidereservaat, Dworp  
 
Ternat 
65) Tuin Wambeek   
 
 
Tabel 3  Overzicht van de graslandpaddenstoelen die kenmerkend zijn voor voedselrijke graslanden 
op weinig tot vaak bemeste bodem, op alle onderzochte locaties.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Afgeplatte stuifzwam X  X   X  X X  X       X 

Behaard barnsteenmosklokje       X            

Blanke champignonparasol               X    

Bleekgele bundelzwam X                  

Bleekgele mycena   X     X   X X       

Bleekrandtrechterzwam                  X 

Bleke veldtrechterzwam      x  X           

Bruine satijnzwam X X X   X   X  X      X  

Bruinsnedemycena X  X  X X X  X X X X   X    

Dikvoetbreeksteeltje             X      

Dooiergele mestzwam X        X          

Franjevlekplaat              X X    

Gazonvlekplaat    X   X       X     

Geelbruin mosklokje                   

Geelbruin plooirokje X   x   X     X   X    

Gewone beurszwam                  X 

Gezoneerde vlekplaat                   

Giftige weidetrechterzwam X X      X X  X X      X 

Grasmosklokje X X     X X    X     X  

Grauwe vlekplaat X                  

Grijsbruine grasmycena X    X      X  X      

Groot mosklokje X  X X  X   X   X  X   X X 

Grote parasolzwam     X              

Kaal barnsteenmosklokje          X         

Knolvoetbreeksteeltje              X     

Levertraanzwam                X   

Oker breeksteeltje      X     X X       

Okergele korrelhoed   X                

Okergele stropharia X  X              X  

Oranjegeel trechtertje   X  X X      X      X 

Paarsharttrechtertje   X   X             

Spitse vlekplaat X X                 

Sterspoorsatijnzwam         X          

Stinkmycena      X             

Vaalroze parasolzwam         X     X     

Weidebreeksteeltje  X                 

Weidechampignon            X       

Weidekringzwam X        X      X    

Wijnkleurige champignon  X                 
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          Afgeplatte stuifzwam, een soort die vaak wordt gezien in voedselrijke gazons.  

 

 

 

 
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 34 35 36 

Afgeplatte stuifzwam  X X    X    X    X  

Bleekgele bundelzwam         X X       

Bleekgele mycena     X    X    X   X 

Bleke veldtrechterzwam  X X   X X       X   

Bruine satijnzwam  X  X  X           

Bruinsnedemycena   X   X           

Dikvoetbreeksteeltje         X        

Dooiergele mestzwam X     X   X X       

Franjevlekplaat   X    X          

Geelbruin plooirokje       X   X  X X  X  

Gewone beurszwam          X       

Giftige weidetrechterzwam  X    X   X    X    

Grasmosklokje   X X      X X   X   

Grauwe vlekplaat   X    X  X        

Grijsbruine grasmycena X  X  X X         X X 

Groot mosklokje   X   X  X    X X X X  

Grote parasolzwam   X              

Loodgrijze bovist   X              

Oranjegeel trechtertje  X X X    X     X    

Paarsharttrechtertje  X  X             

Roze pronkridder    x   X   X       

Satijnsteelfranjehoed          X       

Spitse vlekplaat   X              

Sterspoorsatijnzwam        X         

Vaalroze parasolzwam   X              

Wasplaatmycena          X       

Weidekringzwam   X           X   
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 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Afgeplatte stuifzwam X X  X X      X  X  X  

Bleekgele mycena X X  X X  X  X X X     x 

Bleke veldtrechterzwam          X X      

Bruine satijnzwam          X X      

Bruinsnedemycena         X  X   X   

Dikvoetbreeksteeltje   X              

Dooiergele mestzwam X X   X        X  X  

Franjevlekplaat          X X      

Gazonvlekplaat    X       X      

Geelbruin plooirokje        X   X    X  

Gewone beurszwam              X X  

Gezoneerde vlekplaat         X X       

Giftige weidetrechterzwam  X  X     X      X  

Grasmosklokje X   X     X     X X  

Grauwe vlekplaat         X        

Grijsbruine grasmycena X X  X X  X  X X X    X  

Groot mosklokje X X  X X X   X X X X   X  

Okergele stropharia         X        

Oranjegeel trechtertje X  X   X  X X        

Paarsharttrechtertje         X        

Spitse vlekplaat         X        

Sterspoorsatijnzwam          X       

Weidekringzwam  X         X      

 

 
 54 55 56 57 58 59 60 

Behaard barnsteenmosklokje       X 

Bleekgele bundelzwam   X  X   

Bleekgele mycena  X X     

Bruinsnedemycena X X     X 

Dikvoetbreeksteeltje       X 

Franjevlekplaat       X 

Gazonvlekplaat     X   

Geelbruin plooirokje X   X    

Giftige weidetrechterzwam   X  X   

Grasmosklokje X  X    X 

Grauwe vlekplaat X       

Grijsbruine grasmycena   X X  X X 

Groot mosklokje  X   X   

Knolvoetbreeksteeltje       X 

Oranjegeel trechtertje   X  X  X 

Paarsharttrechtertje   X  X  X 

Puntig kaalkopje    X    

Reuzenbovist       X 

Roze pronkridder   X     

Spitse vlekplaat       X 

Sterspoorsatijnzwam     X   

Stinkmycena       X 

 

 

 
Tabel 4 - Indicatorsoorten voor zich ontwikkelende, schrale graslanden (pioniersoorten)  
               met potentiële natuurwaarden 
 

 8 36 39 41 45 48 57 

Piekhaarzwammetje X X X x  X  

Pelargoniumtrechtertje     x  X 
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              Zwartwordende wasplaat in het park van Gaasbeek 
 
 
Tabel 5 - Indicatoren voor stabiele, schrale graslanden met aanzienlijke natuurwaarden 
 

 1 3 4 5 10 20 21 23 24 26 28 31 33 36 38 39 40 

Bezemkoraaltje          X        

Bundelknotszwam          X        

Bruine zwartsneesatijnzwam      X            

Elfenwasplaat      X   X        X 

Gele knotszwam      X   X X      X X 

Gewoon vuurzwammetje         X X        

Grijze knotszwam          X        

Kabouterwasplaat  X            X X  X 

Papegaaizwammetje     X    X    X X  X X 

Rafelige parasolzwam    X              

Sikkelkoraalzwam                 X 

Sneeuwzwammetje      X  X X  X X   X X  

Spitse knotszwam      X            

Verblekende knotszwam   X              X 

Weidewasplaat      X    X       X 

Wormvormige knotszwam X   X    X          

Zwartbruine vlekplaat       X           

Zwartwordende wasplaat      X  X  X        

 
 41 43 44 46 47 50 51 52 53 55 57 58 59 60 61 62 

Donzig breeksteeltje           X      

Elfenwasplaat    X            X 

Fijngeschubde aardtong            x     

Gele knotszwam X   X       X      

Kleverige wasplaat  X X X  X        X   

Papegaaizwammetje    X X    X  X X  X   

Rafelige parasolzwam              X   

Sikkelkoraalzwam    X             

Slanke aardtong            X     

Sneeuwvloksatijnzwam  X               

Sneeuwzwammetje X X X X X  X X X X X      

Spitse knotszwam    X X            

Weidewasplaat    X        x X    

Wormvormige knotszwam  x               

Zwartwordende wasplaat  X          X   x  
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 63 64 65 

Gewoon vuurzwammetje X X  

Kleverige wasplaat   X 

Papegaaizwammetje X   

 
Tabel 6 - Indicatoren voor oude, niet of weinig gestoorde, schrale, extensief beweide of gehooide 
graslanden met hoge natuurwaarden.  
 

 43 46 

Grauwe barsthoed x  

Witte stinkmycena  X 

 

4.3. Wasplaatgraslanden in West-Brabant 
 
In West-Brabant was het aantal graslanden dat de naam ‘wasplaatgrasland’ verdiend (Kuyper, 1994) 
anno 2011 beperkt tot 3: Zevenbronnen, Dworp; Kanaaldijk, Lembeek en Burchtgrasland, Bever. Na 
de intensieve zoektocht in kader van voorliggend onderzoek in West-Brabant konden we dit aantal 
helaas niet verhogen. We konden enkel vaststellen dat de bermen van het kanaal van Lembeek en 
het waardevolle private paardenweiland ten zuiden van Zevenborren op dit moment niet meer 
geschikt zijn voor 5 soorten wasplaten. Deze achteruitgang is omkeerbaar. Het aanpassen van de 
begrazing en twee maaibeurten per jaar op de kanaalbermen kunnen de wasplaten snel doen 
terugkeren.  
De plaatsen waar we in de toekomst meer kunnen verwachten en die dus opgevolgd zouden moeten 
worden, zijn in vet aangeduid.    
 

 

4.3.1. Graslanden, bermen en tuinen met 1 soort wasplaat 
 
In 12 gebieden werd slechts 1 soort wasplaat waargenomen. Het gaat om drie gazons, drie bermen, 
vijf weilanden en 1 hooiland.  
 
Voortuin Kortemansstraat in Zellik 
Voortuin Terlindenweg in Asse 
Hooiland met Soldaatje in Researchpark Zellik 
Weiland ten westen van Monnikveldstraat in Liedekerke 
Weiland langs berm Gravenbosstraat 
Weiland ten Noorden van Ninoofsesteenweg en ten zuiden van Lombergbos 
Gazons van de kerk ten oosten van Winterkeer, Tollembeek 
Berm Molenstraat, Kester 
Kanaalbermen, Lembeek 
Weiland tussen N9K en Langweide, Asse 
Weiland langs Zevenbronnen 
Berm station Halle 
 
 

4.3.2. Graslanden met 2 soorten wasplaten 
 
Op 9 plaatsen werden 2 soorten wasplaten gezien. Het gaat om 7 weilanden en twee graslanden.  

  
Hellingweiland Berghomstraat 
Berm en aanliggend weiland Bruin blauwtje 
Hellingweiland Donkerstraat in Pepingen, veel kamgras  
Weilanden ten westen van de Steenweg op Elingen 
Weiland Baesberg, Sint-Pieters-Leeuw 
Graslanden Malakofftoren, Lembeek 
Grasland tussen Boesmolenstraat en Ninoofstesteenweg, Herne 
Weiland ten zuiden van Lombergbos,Gooik 
Weiland Wolfsputten, Dilbeek 
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4.3.3. Graslanden met 3 soorten wasplaten 
 
Op 3 plaatsen werden 3 wasplaten waargenomen. Het gaat om drie gazons die tientallen jaren niet 
bemest werden.  
 
Tuin Kesterheide 
Kerkhof Kattenstraat Gooik 
Voortuinen Sint-Martens-Bodegem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een grote groep Zwartwordende wasplaten in een tuin op de Kesterheide waar de bewoners ons 
rondleiden en met veel interesse luisterden naar ons verhaal over paddenstoelen en natuurbeheer.   
 
 

4.3.4. Graslanden met 4 soorten wasplaten  
 

De twee graslanden met 4 wasplaten worden beiden gemaaid. De relatief jonge graslanden in het 

park van Gaasbeek worden intensief gemaaid. Deze graslanden kunnen naar de toekomst toe nog 

beter worden wanneer het maaibeheer met opruimen van maaisel wordt volgehouden.  

Het grasland langs de Ninoofsesteenweg is in beheer van Natuurpunt, waardoor dit nog veel beter 

zou kunnen worden.  

Het grasland van Pervivo wordt regelmatig gemaaid en goed beheerd voor graslandpaddenstoelen. 

De aanplant van de bomen op het grasland is echter negatief en we verwachten een daling van het 

aantal wasplaten in de toekomst.   

 

- Graslanden rond kasteel van Gaasbeek.  

- Grasland ten noorden van Ninoofsesteenweg en ten zuiden van Lombergbos, in 

beheer bij JNM.  

- Graslanden Kesterheide, Pervivo 
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4.3.5. Graslanden met 5 wasplaten 
 

In slechts één van de wasplatenweides die bekend zijn sinds 2008 werden momenteel nog 5 soorten 
wasplaten waargenomen. Dit weiland wordt begraasd door koeien en is in eigendom van een 
particulier. Mogelijk kan een beheerovereenkomst met de particulier garantie bieden voor de 
toekomst van deze wasplatenweide: weiland tussen Burght en Bloemendael, Bever.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            Het enige wasplatengrasland in West-Brabant in 2012. Op de kortgegraasde motte  
            zijn de overgebleven bloeistengels van Kamgras nog te zien.  
 
 

4.4. Nieuwe knotszwamweiden voor West-Brabant 
 
Ook knotszwammen zijn belangrijke indicators voor schrale graslanden met aanzienlijke 
natuurwaarden. De meest voorkomende is de Gele knotszwam. Ook Wormvormige knotszwam, 
Sikkelkoraalzwam, Fraaie knotszwam en Verblekende knotszwam worden regelmatig waargenomen 
in de betere graslanden. Zeldzamere knotszwammen die werden waargenomen in West-Brabant 
zijn: Spitse knotszwam en Grijze knotszwam.  
De determinatie van knotszwammen is niet altijd even gemakkelijk. De gele knotszwammen gelijken 
sterk op elkaar en zijn in het veld moeilijk uit elkaar te houden. Enkel Gele knotszwam en 
Bundelknotszwam zijn in het veld met zekerheid op naam te brengen. Deze laatste is zo zeldzaam 
dat er wel herbariummateriaal of een duidelijke foto wordt gevraagd van de waarnemingen.    
De enige vindplaats van 5 soorten knotszwammen in West-Brabant is het particulier grasland aan 
Zevenbronnen in Sint-Genesius-Rode.  
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4.4.1. Graslanden met 1 soort knotszwam 
 
Van de 11 graslanden met 1 knotszwam zijn er 2 hooilanden en 6 weilanden, 2 gazons en 1 berm.  

 
- Bermen Lindenpark, Asse 
- Voortuin Jan de Keersmaeckerstraat Zellik 
- Graslanden ten oosten van Bergenbroekstraat, Gooik 
- Hellingweiland ten zuiden van Neigembos, Gooik.  
- Grasland op Kesterheide, Pervivo 
- Hellinggrasland Berghomstraat 
- Graslanden ten Westen van de Steenweg op Elingen, Pepingen 
- Weiland ten Noorden van de Ninoofsesteenweg en ten zuiden van Lombergbos 
- Kerkhof Kattestraat, Gooik 
- Grasland tussen Boesmolenstraat en Ninoofsesteenweg, Herne 
- Grasland Wolfsputten, Dilbeek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Grasland met veel Margriet en Veldzuring, waartussen Papegaaizwammetje,  
                 Sneeuwzwammetje en Spitse knotszwam werden gevonden.    
 
 

4.4.2. Graslanden met 2 soorten knotszwammen 
 
Enkel in de graslanden rond het kasteel van Gaasbeek werden twee soorten knotszwammen 
waargenomen.  
 

4.4.3. Graslanden met 3 soorten knotszwammen 

 
In drie graslanden werden 3 soorten knotszwammen gevonden: een tuin, een hooiland en een 
weiland.  
 

- Tuin Kesterheide 
- Grasland ten noorden van de Ninoofstesteenweg en ten zuiden van Lombergbos 
- Weiland tussen Burght en Bloemandael, Bever.  
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4.5. Aardtong-rijke graslanden in West-Brabant 
 

Een derde groep van belangrijke indicatoren voor ongestoorde, onbemeste graslanden, omvat de 
aardtongen (Geoglossum, Trichoglossum). De meest voorkomende soorten zijn: Ruige aardtong, 
Kleverige aardtong, Slanke aardtong en Fijngeschubde aardtong. Minder algemeen zijn Brede 
aardtong en Purperbruine aardtong. Praktisch alle aardtongen dienen nagekeken te worden onder 
de microscoop. Een aantal waarnemingen zitten dan ook in de databank als Geoglossum sp. De 
Kleverige aardtong is goed herkenbaar aan de slijmerige laag, maar de overige aardtongen kunnen 
bij nat weer soms ook wat kleverig aanvoelen. Zelfs de macroscopisch herkenbare Ruige aardtong, 
heeft een dubbelganger die tot hiertoe nog niet in Vlaams-Brabant werd waargenomen. Slechts in 
één tuin in West-Brabant (Sint-Martens-Bodegem) werden in 2012 twee soorten aardtongen 
waargenomen. Uit deze tuin waren al drie soorten aardtongen bekend uit 2008. In de andere 
gebieden waar voordien al aardtongen werden gevonden, zijn er in 2012 geen waargenomen. 
Mogelijk was het een slecht seizoen voor aardtongen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                               Aardtongen in een gazon in Sint-Martensbodegem.  
 
 

4.6. Barsthoed-houdende graslanden 
 

Naast wasplaten, knotswammen en aardtongen zijn er nog een hele reeks andere soorten die 
kenmerkend zijn voor schrale, onbemeste graslanden. Een zeer zeldzame soortgroep, die vóór 2006 
niet in Vlaams-Brabant werden gezien, zijn de barsthoeden. Momenteel werden drie soorten 
barsthoeden waargenomen in de provincie. In het particuliere grasland ten zuiden van 
Zevenbronnen in Sint-Genesius-Rode werd de Verkleurende barsthoed sindsdien niet meer terug 
gezien. In het gazon van het kerkhof in de Kattestraat in Gooik werd de Grauwe barsthoed 
gevonden. Deze soort werd in 2008 in het wasplatengrasland tussen Burght en Bloemendael 
gevonden, maar werd daar in 2012 niet meer teruggezien.  
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4.7. Satijnzwammen en staalsteeltjes 
 

De Bruine satijnzwam en de Sterspoorsatijnzwam zijn soorten van matig voedselrijke graslanden. 
Deze soorten kunnen wat mest en verstoring verdragen en wijzen op een beginnende verschraling 
vanuit een sterk bemeste situatie. Een minder algemene satijnzwam die werd waargenomen en wijst 
op een ongestoord grasland is Sneeuwvloksatijnzwam. Deze soort werd enkel op het kerkhof van 
Kester genoteerd.  
Binnen het geslacht van de satijnzwammen is er een groep van soorten met een kenmerkende 
staalkleurige steel. Deze groep werd dan ook de Staalsteeltjes genoemd en hiertoe behoren enkel 
zeldzame soorten die kenmerkend zijn voor schrale graslanden en/of moerasbossen waar kalkrijke 
kwel naar boven komt.  
Het enige staalsteeltje dat gezien werd in West-Brabant is Bruine zwartsneesatijnzwam, in de 
gazons rond het kasteel van Gaasbeek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruine zwartsneesatijnzwam, het enige staalsteeltje uit West-Brabant werd gevonden rond het 
kasteel van Gaasbeek.  
 

4.8. Overige indicatorpaddenstoelen voor waardevolle 
graslanden  

 

Tenslotte zijn er nog een aantal minder algemene indicatorsoorten voor waardevolle graslanden uit 
verschillende taxonomische groepen. We sommen er hier een aantal op die in de provincie werden 
gezien: Donzig breeksteeltje, Rafelige parasolzwam, Zwartbruine vlekplaat en Bezemkoraaltje (tabel 
c).  
Indicatorsoorten voor pioniergraslanden op zandige bodem zijn: Piekhaarzwammetje en 
Pelargoniumtrechtertje (tabel d).  
 

4.9. Graslandpaddenstoelen voor voedselrijke graslanden 
 

Op 65 plaatsen (graslanden, bermen, tuinen)  werd naar graslandpaddenstoelen gezocht, waarbij in 
62 graslanden indicatorsoorten voor voedselrijke graslanden genoteerd werden. In de berm aan het 
station van Halle werd enkel Zwartwordende wasplaat gezien. In de voortuinen in de Rozenstraat in 
Liedekerke en in het grasland van ANB in de Felix Wijnsstraat in Pepingen werden geen 
graslandpaddenstoelen gezien. In de schapenweide langs de Gravenbosstraat werd enkel 
Papegaaizwammetje genoteerd, omdat die soort langs de draad stond. Het was helaas onmogelijk 
om het weiland te betreden, er werd tevergeefs naar de eigenaar gezocht.  
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De graslandsoort die het meest werd waargenomen is Groot mosklokje. Deze soort verschijnt heel 
snel in gazons waarin mos een kan krijgt. Ze kan zelfs massaal vruchtlichamen vormen. 
Op nummer 2 staat Grijsbruine grasmycena, nog een soort die ongetwijfeld in vele Vlaamse gazons 
groeit. De derde plaats is voor Bleekgele mycena, Afgeplatte stuifzwam en Grasmosklokje, nog drie 
soorten die je bijna overal kan verwachten in gazons en voedselrijke graslanden. 
Soorten die slechts één keer werden gezien en indicators zijn voor een beginnende verschraling zijn:  
Blanke champignonparasol, Kaal barnsteenmosklokje, Levertraanzwam, Loodgrijze bovist, Puntig 
kaalkopje, Okergele korrelhoed, Reuzenbovist, Satijnsteelfranjehoed, Wasplaatmycena, Weide-
breeksteeltje, Weidechampignon, Bleekrandtrechterzwam, Geelbruin mosklokje, Wijnkleurige 
champignon.  
Deze studie bevestigt dus dat de Weidechampignon een zeldzame verschijning is geworden, wat 
reeds eerder door mycologen is vastgesteld.  
  

5. Graslandsoorten op gemeentelijk niveau  
 
Nu er in West-Brabant ook gericht gezocht werd naar graslandpaddenstoelen kunnen we een 
vergelijking maken op gemeentelijk niveau. De acties rond prioritaire soorten gebeuren immers op 
dat niveau. Het is nuttig om eens te bekijken in welke gemeentes tot hiertoe nog niet of te weinig 
naar graslandpaddenstoelen gekeken werd. Hieronder wordt het aantal soorten wasplaten, 
aardtongen en knotszwammen per gemeente in kaart gebracht.  
 

 
 
Overzicht van het aantal wasplaten per gemeente.  
 
Er zijn in Vlaams-Brabant nog 7 gemeentes waar geen wasplaten werden gezien. In deze 
gemeentes zouden we de komende paddenstoelseizoenen gerichte zoekacties naar wasplaten 
kunnen aanmoedigen. In Oost-Brabant is Lubbeek de gemeente met de meeste wasplaten, met 14 
soorten. In West-Brabant zijn de gemeentes met de meeste soorten wasplaten Halle, Sint-Genesius-
Rode en Gooik met 9 soorten.   
Ondanks de zoekinspanningen dit najaar is het evenwicht tussen Oost- en West-Brabant nog niet 
hersteld. Hieruit kunnen we toch al besluiten dat er in Oost-Brabant meer geschikte gebieden voor 
wasplaten zijn. Als we naar het aantal aardtongen (figuur 2) en knotszwammen (figuur 3)  per 
gemeente kijken, valt het onevenwicht tussen Oost- en West-Brabant zelfs nog meer op. Wellicht 
zijn er in Oost-Brabant geschiktere gebieden voor aardtongen. Bovendien is één jaar intensief 
speuren in West-Brabant te weinig om een vergelijking aan te gaan met het jarenlange gerichte 
speurwerk in Oost-Brabant. Het wasplatenteam ging al in 2004 van start in de regio Leuven.     
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Figuur 2 – Overzicht van het aantal aardtongen per gemeente.  
 
 

 
 
Figuur 3 – Overzicht van het aantal knotszwammen per gemeente.  
 
Lubbeek is de gemeente met de meeste wasplaten en knotszwammen. Tienen, Zoutleeuw en Tielt-
Winge zijn de gemeenten met meeste aardtongen en knotszwammen. 
 
Er zijn momenteel nog 8 Vlaams-Brabantse gemeentes zonder aardtongen, knotszwammen of 
wasplaten: Affligem, Boortmeerbeek, Grimbergen, Merchtem, Opwijk, Roosdaal, Vilvoorde en 
Wemmel. In al deze gemeentes, buiten Affligem, werd zelfs de meest algemene graslandsoort 
(Groot mosklokje, zie boven) niet gevonden. Dit betekent dat hier absoluut niet naar 
graslandpaddenstoelen werd gekeken. Een vervolgproject zou op deze gemeentes kunnen 
focussen: graslandpaddenstoelen in Noordwest-Brabant. 
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6. Conclusies en beheeradvies  
 
Voor graslandpaddenstoelen kan een concreet beheer worden opgesteld: maaien en afvoeren van 
het maaisel, of begrazen of een combinatie van beiden. De gemeenten kunnen dit beheer toepassen 
in hun bermen en parkgazons. Ook kunnen zij een ecologisch gazonbeheer aanmoedigen bij de 
burgers. In natuurgebieden wordt dit graslandbeheer meestal toegepast. Ook particulieren kunnen 
waardevolle weilanden bezitten waarin graslandpaddenstoelen kansen krijgen. Het feit dat 
paddenstoelen niet veel ruimte nodig hebben en zich makkelijk kunnen verspreiden, maakt deze 
soortengroep zeer dankbaar om iets voor te doen. Nu ze ook opgenomen werden bij de Provinciale 
Prioritaire soorten en koesterburen ligt de weg naar actie open.  
 

Door de korte levensduur van de meeste graslandpaddenstoelen en het feit dat ze maar door een 
selecte groep van mensen worden opgemerkt, is de kans vrij groot dat er nog wat te ontdekken valt 
in de provincie. De meeste reeds gekende, botanisch interessante graslanden zijn op dit moment al 
vrij goed doorzocht. Graslanden en bermen met potenties dienen opgevolgd te worden. De 
gemeentes waar nog geen wasplaten, aardtongen en/of knotszwammen werden gevonden, dienen 
in een toekomstig project nader onderzocht te worden. We kunnen ervan uitgaan dat in elke 
gemeente toch op zijn minst Zwartwordende wasplaat kan gevonden worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Berm in Herne waar het maaisel niet is opgeruimd. Dit leidt tot verruiging.  
                    In deze berm zal je geen interessante graslandpaddenstoelen aantreffen.  
 
In voorliggend onderzoek is bevestigd dat tuinen, en meer bepaald schrale gazons, een grote 
betekenis kunnen hebben voor bijzondere graslandpaddenstoelen. 
De 3 plaatsen waar 3 soorten wasplaten waargenomen zijn, zijn alle drie gazons!  
We zouden dan ook graag op korte termijn een vervolg project willen uitvoeren, waarbij er verspreid 
over de provincie, gazons op kansrijke plaatsen onderzocht worden. Dit is wetenschappelijk 
waardevol en het is een zeer goede manier om het begrip biodiversiteit tastbaar te maken bij de 
bevolking.  
 
Bij het onderzoek zijn 4 nieuwe soorten voor de provincie Vlaams-Brabant vastgesteld. Dit bevestigt 

dat de kennis van paddenstoelen verre van compleet is, al is de provincie intensief onderzocht in 

kader van de Paddenstoelenatlas. 
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Het onderzoek leverde ook een nieuwe vindplaats van een op Vlaams niveau zeer zeldzame hogere 
plant op, het Spits havikskruid. Deze topindicator is onder een prikkeldraad gevonden, zoals op de 
meeste Vlaamse groeiplaatsen. We benadrukken dat ook voor graslandpaddenstoelen de 
zogenaamde ‘prikkeldraadvegetaties’ van zeer groot belang zijn. 
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