
Paddenstoelvriendelijk beheer van 
lanen en parken 

Roosmarijn Steeman – Natuurpunt Studie 

© Erwin Derous 



Paddenstoelvriendelijk beheer van  
lanen en parken 

© Ruben Walleyn 

© Georges Buelens 

Dreef van Horst 
- 466 soorten      33% symbionten 
- 48 RL-soorten   66% symbionten 

 

2004 

2016 

- Ontdekt in 1999 
 

- Bedreigd door verbraming en 
hondenpoep 
 

-     Sinds 2007 in eigendom van ANB 
 
 



Fraaie roodnetboleet  

Zeer zeldzaam – 4 vindplaatsen in Vlaanderen 
Soort van oude Linde en Eik op kalkrijke, zwaardere bodems 

Ralph Vandiest © 



• Dreven zijn schraler dan bossen 
• Dreven vormen in ons overbemeste landschap (landbouw, 

industrie en verkeer) een laatste toevluchtsoord voor 
stikstofgevoelige paddenstoelen.  

 
 

Waarom zijn dreven interessant 
voor paddenstoelen? 
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• Bomen zorgen voor verschraling van bermen: ze 
nemen voedingstoffen op maar het blad waait 
grotendeels weg. 
 

• Veel dreven worden gemaaid. Het maaisel        
wordt afgevoerd of waait weg.  
 

• Mineralen uit het wegdek lekken weg naar              
de berm, die daardoor meer gebufferd is.  
 

• Op de schuine mosrijke kantjes vloeien      
nutriënten weg. 
 

 

Waarom zijn dreven schraler?  
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- Ectomycorrhizapaddenstoelen                 
van schrale bodem 

Symbionten of boombegeleiders leveren                             
water en mineralen aan  de boom in ruil voor                   
suikers.  

 

 
- Terrestrische saprofyten die gekend zijn 

zijn als fosfaatvlieders 
 wasplaten 

 knotszwammen 
 staalsteeltjes 

 aardtongen 

 

Wat zijn stikstofgevoelige 
paddenstoelen? 

© Ronny Merken 
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• Te dikke humuslaag: Strooisellaag in bossen wordt dikker door 
verzuring en vermesting.  

• Gewijzigd bosbeheer: vroeger (voor WOII) werden bossen 
intensief gebruikt voor strooiselroof, verwijderen takhout, 
bosbegrazing.   
 
 

Achteruitgang ectomycorrhizapaddenstoelen 
in bossen 

Trend  in verspreiding van 37 algemeen 
voorkomende mycorrhizasoorten voor de 
periode 1900-2013  
 
Bron: Nieuwsbrief Paddenstoelenmeetnet – 17   



Wat maakt een dreef geschikt voor 
EM-paddenstoelen?  

1) Boomsoort 
 

2)  Bodem:  - zand of leem 
           - zuur of basisch 
           - gradiënt in pH   

    - aanrijking met kalk  
         door uitspoeling uit    
         verharding 

 
3) Ligging van de dreef: - in een bos of tussen weilanden 
             -  langs maïsakker of natuurgebied 
 
4) Morfologische kenmerken:  - breedte 
     - Aanwezigheid gracht of talud 
     
  



• Dreven oud laten worden 
• Bermen maaien en maaisel afvoeren 
• Indien nodig bladafval verwijderen 
• Geen houtsnippers onder de bomen 
• Betreding en verstoring beperken 
• Bij aanleg kiezen voor de juiste boomsoort 
   

Paddenstoelvriendelijk beheer van 
dreven 
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• Bij jongen bomen groeien andere soorten 
dan bij oude bomen 

• Bij jonge bomen (10-15 jr.) groeien 
gemiddeld 5 soorten symbionten 
(pioniersoorten, bijv: Rodekoolzwam, 
fopzwammen) 

 
• Bij oude bomen groeien tot 60 symbionten 

per 100m berm: Russula’s, amanieten                                                     
- vanaf 30 jaar Eekhoorntjesbrood                                  
- vanaf 100 jaar Zeepzwam 

• Ook zeldzame saprofyten en parasieten 
nemen toe met de leeftijd 

Dreven oud laten worden 

Rodekoolzwam                        © L. Clarysse 

Zeepzwam                         © Pros De Langhe 



Zwaardere bodems                    Zandige bodem 
Zomereik en Amerikaanse eik              Zomereik en Amerikaanse eik  

Linde                 Beuk 
Beuk                 Berk   
Populier                 Haagbeuk 

Berk                 Wilg 
Haagbeuk                 Els 
Wilg 

Els 
 
 

Geen ectomycorrhiza:  
Es, esdoon, Plataan, fruitbomen, Paardenkastanje, iep, Robinia 

Kiezen voor de juiste boomsoort 



• Gebruik als parkeerplaats 
• Overbetreding 
• Hondendrollen 
• Ruimen van de beek en slib storten 

op de berm 
• Beschadiging van de stam en/of 

wortels door werken 
• Volledig kappen van de dreef omdat 

er één of een paar bomen gevaarlijk 
zijn aangetast 

• Kappen van Amerikaanse eik 

 
 

 
 

Bedreiging van paddenstoelrijke 
dreven 
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Algemeen:  Echte tonderzwam 

  Platte tonderzwam 

  Dikrandtonderzwam 
  Honingzwam 
  Roodgerande houtzwam 

  Eikhaas 

Zeldzaam:  Waslakzwam 

  Harslakzwam 

  Eikenweerschijnzwam 
  Dunne weerschijnzwam 
  Biefstukzwam (eik 300 tot 600 jr.) 

  Pruikzwam 
  Ruige weerschijnzwam 

 

Dodelijke aantastingen 
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Eikhaas                                  © Freddy Rogiers 



• Boomverzorger consulteren 
• Toestand van de boom goed opvolgen 
• Enkel de aangetaste boom verwijderen indien nodig 
• Alle bomen op zeer lange termijn stuk voor stuk                 

vervangen 
 

• Bij geleidelijke verjonging van de dreef kunnen  
   de symbionten overgaan van de ene naar de  
    andere boom 
 
• Bij aanplant nieuwe bomen enkel gebruik                                                                                                              
   maken van bestaand materiaal,  
   geen bodemverbeteraars toevoegen.  

Wat doen bij aantasting? 



Pruikzwam redden  

© Walter Van Spaendonck © Menno Boomsluiter 

Nadat de beuk is afgestorven blijft 
de Pruikzwam nog tientallen jaren 
aanwezig.  
 © Walter Van Spaendonck 



• Indien de dreef rijk is aan zeldzame 
paddenstoelen en niet aan een bos 
grenst kan je pleiten voor behoud van 
de dreef 

• Gezoneerde stekelzwam, Kwetsbaar 
• Tengere stekelzwam, Bedreigd 

 

Kappen van Amerikaanse eik?  

© Wim Veraghtert 

Gezoneerde stekelzwam Tengere stekelzwam 



Waardevolle dreef               Minder waardevolle dreef 
Amanieten    Champignons 
Boleten    Donsvoetjes 
Cantharellen    Franjehoeden 
Gordijnzwammen   Nevelzwam 
Russula’s    Paarse schijnridder 

Hoe een waardevolle dreef 
herkennen?  

Pronksteelboleet                           © Hans De Blauwe Paarse schijnridderzwam            © Mirella Bruynseels 



 

Mosterd uit Nederland 



• Paddenstoelenmeetnet voor verdroging, verzuring en 
vermesting 

• 100den vrijwilligers 
• Sinds 1998 
• 400 meetpunten in bermen 

 
 

Opgevolgd via meetpunten 



Nood aan monitoring in Vlaanderen?  

© Leo Janssen 
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