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Laanbermen
Lang niet iedereen weet dat in wegbermen met bomen bijzondere paddenstoelen kunnen 

groeien. Veel van die soorten zijn in bossen sterk achteruitgegaan, vooral door stikstof uit 

de atmosfeer. Ze hebben een uitwijkplaats gevonden in met bomen beplante wegbermen, 

kortweg laanbermen genoemd. Een goed bermbeheer is cruciaal voor het behoud van deze 

paddenstoelen. Beheerders kunnen met een relatief beperkte inspanning een grote bijdrage 

leveren aan de instandhouding van bedreigde paddenstoelen in laanbermen. 

BIOTOOP OF HABITAT:  een plek of gebied waar de 
omstandigheden zodanig zijn dat bepaalde soorten 
zich er thuis voelen. Voor veel paddenstoelen vormen 
laanbermen een belangrijk biotoop.
LAAN:  verharde of onverharde weg met op 
regelmatige afstand bomen in de berm. 
LAANBERM:  de niet verharde zijkant van een laan, 
d.w.z. de ruimte onder en tussen de bomen die langs 
de weg groeien. Ook bij kanalen staan soms bomen in 
de kant. In beide gevallen spreken we in deze brochure 
over laanbermen.
MYCORRHIZA:  De samenleving van schimmels 
met planten en bomen. Hierbij zijn de toppen van de 
boomwortels omwikkeld met de zwamdraden van 
de schimmel. De boom levert energie in de vorm van 
suikers aan de schimmel, de schimmel levert de boom 
voedingstoffen en water uit een veel groter deel van de 
bodem dan de boomwortels bestrijken.
PADDENSTOEL:  vruchtlichaam van een zwam of een 
schimmel. Het grootste deel van de zwam bevindt zich 
onder de grond, de zogenaamde zwamvlok (ook wel 
mycelium genoemd). Onder gunstige omstandigheden 

vormt de zwamvlok paddenstoelen die dienen voor de 
productie en verspreiding van sporen.
SAPROFYT:  een zwam die leeft van dood organisch 
materiaal. Hierbij leven strooiselafbrekers van strooisel 
en humus; houtafbrekers leven van dood hout.
SCHRAAL OF VOEDSELARM:  bodem met een laag 
gehalte aan plantenvoedingsstoffen zoals stikstof en 
fosfor. Verschraling treedt op wanneer aan een berm 
meer voedingsstoffen onttrokken worden dan er bij 
komen.
SYMBIONT OF MYCORRHIZAPADDENSTOEL:  
de schimmel (resp. het vruchtlichaam of paddenstoel 
ervan) die een samenlevingsverband heeft – ofwel in 
symbiose leeft – met een boom. 
VERMESTING:  ontstaat door verontreiniging van 
de lucht met ammoniak en stikstofoxiden door de 
uitstoot van de landbouw, het verkeer en de industrie. 
Deze stoffen komen vanuit de lucht weer op de bodem 
terecht. Vermesting heeft een sterk negatief effect 
op veel soorten planten, paddenstoelen, mossen en 
andere organismen.

Het dichtbevolkte Nederland kent een fijnmazig en 
intensief gebruikt wegennet. Volgens het CBS is er 
in ons land (in 2013) in totaal 138.199 km aan wegen, 
waarvan meer dan 90% bij gemeenten in beheer is. 
Gemeenten hebben dus, wat lengte betreft, verreweg 
het grootste aandeel in het beheer van wegen. Een 
flink deel van de wegen is voorzien van laanbeplanting.

Op oude schilderijen is te zien dat er vroeger ook al 
bomen langs wegen stonden. De traditie om bomen 
langs wegen te planten is tot op de dag van vandaag 
in stand gebleven. Tegenwoordig plant men bomen 
vanwege de schaduwwerking, het markeren van het 
verloop van de weg, landschappelijke verfraaiing en 
soms ook om lelijke objecten langs de weg aan het 
zicht te onttrekken.

De nabijheid van het wegdek en de invloed van het 
bodemmateriaal uit de fundering van de weg zorgen 
voor duidelijk afwijkende bodemeigenschappen van de 
berm vergeleken met die van de omgeving. Het beheer 
van de vegetatie in bermen bestaat uit maaien, vaak 
met afvoer van het maaisel, zonder bemesting. Hierin 
verschillen bermen van vrijwel alle agrarisch gebruikte 
graslanden. Deze worden zo intensief bemest, 
gemaaid en begraasd dat paddenstoelen er bijna 
geheel ontbreken. De meeste soorten paddenstoelen 
en planten kunnen alleen groeien onder voedselarme 
omstandigheden. Vandaar het grote belang van 
wegbermen en andere niet bemeste gebieden voor 
deze organismen.

Mineralen uit het 
wegdek lekken 
weg naar de berm, 
die daardoor 
aantrekkelijk wordt 
voor paddenstoelen die 
van een meer basische 
bodem houden. 

Verklaring van 
enkele in deze brochure gebruikte termen:

Er bestaan grote verschillen in aantallen paddenstoelen die 
in laanbermen leven. Dat hangt af van de eigenschappen 
van de berm. De meeste paddenstoelen vinden we onder 
bomen die groeien op een onvruchtbare, schrale bodem die 
lange tijd ongestoord is, maar waar de vegetatie wel kort 
wordt gehouden door maaien en afvoeren. Op vruchtbare en 
verstoorde bodem of bermen waar geen beheer (meer) plaats 
vindt, zijn gewoonlijk weinig paddenstoelen te vinden. 



In ons land hebben 236 paddenstoelensoorten een voorkeur voor 
laanbermen. Een grote meerderheid (ca. 80%) van deze soorten 
behoort tot de groep van paddenstoelen die in symbiose leven 
met bomen (zie pag. 2 voor verdere uitleg). Zo’n 20% behoort 
tot de strooiselafbrekers of tot de houtafbrekende paddenstoe-
len. Van de laanbermpaddenstoelen staat 66% op de Rode Lijst 
(2008). Dit hoge percentage bedreigde soorten onderstreept dat 
lanen in ons land tot de meest belangrijke biotopen voor pad-
denstoelen behoren.
Het aantal soorten paddenstoelen ligt bij eiken- en beukenlanen 
op voedselrijke zandbodem rond de 10 en op schralere zandbo-
dem rond de 25, met uitschieters tot meer dan 60 soorten. Deze 
getallen gelden voor een 100 m lang bermtraject gedurende drie 
jaar onderzoek met drie bezoeken per herfst.

Waarom zijn laanbermen zo belangrijk voor paddenstoelen?
 

 Veel soorten paddenstoelen zijn afhankelijk van het laanberm-milieu 
en kunnen dus nergens anders groeien.

 Lanen en wegbermen vervullen een refugiumfunctie voor soorten die 
in bossen vanaf de jaren zestig sterk achteruit zijn gegaan of zelfs zijn 
verdwenen. Onder invloed van de hoge stikstofdepositie uit de atmosfeer 
(door uitstoot van landbouw, verkeer en industrie) zijn veel bossen ongeschikt 
geworden als groeiplaats voor de meer gevoelige soorten paddenstoelen. 
Ophoping van stikstof treedt in goed beheerde laanbermen nauwelijks op. 
Deze bermen bieden stikstof-gevoelige soorten dus de mogelijkheid om in de 
bossen terug te keren wanneer de stikstofvervuiling is verminderd. 

Vooral laanbermen met oude bomen en 
een schrale bodem, waar geregeld wordt 
gemaaid, zijn van grote betekenis als 
standplaats voor bijzondere paddenstoelen. 
Sommige paddenstoelen komen in Nederland 
zelfs uitsluitend in laanbermen voor, zoals de 
Avondroodstekelzwam. 
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De Stekelkopamaniet is een warmteminnende soort waarvan 
de hoofdverspreiding ligt in lanen op rivierklei.

Belang van 
bermen voor

paddenstoelen  
Avondroodstekelzwam Door vermesting via de atmosfeer 
sinds de jaren ’60 waren bijna alle stekelzwammen in ons land 
uitgestorven. Alleen in schrale laanbermen konden sommige 
soorten zich handhaven, zoals de Avondroodstekelzwam.
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Bomen met en zonder boombegeleidende 
paddenstoelen
Veel soorten bomen vormen een samenwerkings-
verband met schimmels, waarvan we de vrucht-
lichamen als paddenstoelen boven de grond zien 
verschijnen, de boombegeleidende of ectomycorrhiza 
vormende schimmels, kortweg symbionten genoemd. 
Er zijn ook bomen die samenleven met heel 
andere schimmels die geen bovengronds zichtbare 
vruchtlichamen vormen (Tabel 1). 

DE ROL VAN BOMEN IN EEN BERM 
Bomen zorgen voor een sterke verschraling van de bermbodem. Dat komt doordat ze voor hun groei voedingsstoffen 
opnemen uit de bodem, terwijl in de herfst hun blad niet terug in de berm terechtkomt, maar grotendeels wegwaait. 
Dat betekent dat de bodem ieder jaar een beetje verder verarmt, want het strooisel waar plantenvoedingsstoffen in 
zitten, verteert niet ter plekke. Jaarlijks maaien van de bermvegetatie met afvoeren van het maaisel versterkt dit 
proces van bodemverarming. Het zorgt er bovendien voor dat de windwerking optimaal functioneert, want dood blad 
waait sneller weg in lage vegetaties. Zo wordt de berm langzaam armer aan voedingsstoffen, vooral aan stikstof, en de 
op deze wijze verschraalde bodem vormt een bijzonder gunstige standplaats voor veel soorten paddenstoelen die met 
bomen samenleven. Onder voedselarmere omstandigheden kunnen deze symbionten optimaal samenwerken met de 
boom waaraan ze schaarse voedingsstoffen leveren.

TABEL 1   Overzicht van bomen met en zonder boombegeleidende paddenstoelen

 
Bomen met paddenstoelen vormende schimmels Bomen zonder paddenstoelen vormende schimmels

 
 Berk Es
 Beuk Esdoorn
 Eik Fruitbomen (Appel, Peer, Pruim, Kers)
 Haagbeuk Iep
 Hazelaar Plataan
 Linde Paardenkastanje
 Populier Robinia (“Acacia”)

 Overige niet in lanen geplante boomsoorten:
 
 Dennen, Douglasspar, Els (Zwarte), Fijnspar,  Jeneverbes, Lijsterbes, Meidoorn, Taxus, 
 Larix (Lork), Tamme kastanje, Wilgen Vlier en Bergvlier

Kieskeurig
Sommige symbionten groeien uitsluitend bij één 
soort boom. Andere zijn minder kieskeurig. Ook zijn 
er soorten die zowel kunnen groeien bij loofbomen 
als bij naaldbomen. In bermen met bomen die geen 
symbiose vormen met paddenstoelen komen veel minder 
paddenstoelen voor. Dus waar een laan wordt aangelegd 
met bijvoorbeeld Esdoorns kan dat landschappelijk een 
fraai resultaat geven, maar voor paddenstoelen is zo’n laan 
van weinig waarde. Als bij de aanleg van een laan de keus 
valt op laanbomen uit het linkerrijtje van tabel 1 wordt de 
natuurwaarde van zo’n laan aanzienlijk vergroot.

De Verblekende russula is een berkenbegeleider die alleen voorkomt 
op kalkhoudende bodems 

De Slanke grijze amaniet groeit bij populier 
in weinig vergraste, voedselrijke bermen

Ecologie

De Schubbige fopzwam is een pionierssoort Gewoon eekhoorntjesbrood groeit bij eiken en beuken, ouder dan 30 jaar 
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HIERONDER VOLGEN DE VOOR PADDENSTOELEN 
BELANGRIJKSTE LAANBOOMSOORTEN:
 
Lanen met zomereiken kunnen heel rijk zijn aan pad-
denstoelen, vooral die op kleibodems. Daar komen 
maar liefst 42 karakteristieke soorten paddenstoelen 
voor. Dat geldt ook voor lanen met Amerikaanse eik. In 
gesloten bos is deze boom minder gewenst vanwege 
het slecht verterende bladstrooisel, maar in lanen geldt 
dat bezwaar niet.
Fraaie paddenstoelen van eikenlanen op klei zijn de 
Stekelkopamaniet (pag. 5) en de Kleibosrussula, op 
zand bijvoorbeeld de Zwavelmelkzwam, of de Blauw-
voetstekelzwam (pag. 20).

Bermen met beuken tellen 29 
kenmerkende soorten padden-
stoelen. Net als eikenlanen zijn 
waardevolle beukenlanen te 
vinden langs openbare wegen 
en in landgoederen en parken. 
Exclusief bij beuk op klei groei-
en onder meer de Tweekleurige 
russula en de Bleke melkzwam. 
Op zand zijn dat bijvoorbeeld 
de Zonnerussula en de Bitter-
zoete melkzwam.

Er zijn 14 kenmerkende boom-
begeleiders die uitsluitend bij 
Populieren groeien. Daarvan 
worden er 6 vrijwel exclusief in 
lanen aangetroffen. In schrale 
populierenbermen op zavel 
of klei kunnen talrijk de pan-

nenkoekgrote Populiermelkzwammen staan, vergezeld 
van de Grijze slanke amaniet (pag. 6) en nog een tiental 
andere soorten.

Er zijn geen boombegelei-
ders die strikt aan Linde 
zijn gebonden. Toch kun-
nen in lindelanen veel pad-
denstoelen voorkomen. Het 
gaat om soorten die ook bij 
andere boomsoorten zijn 
te vinden, maar een zekere 
voorkeur hebben voor Lin-
de. Lindelanen op klei zijn 
rijker aan paddenstoelen 
dan die op zand. Sommige 
lindelanen op klei staan be-
kend om hun rijke en bijzon-
dere paddenstoelenflora. Bij Linde groeien bijvoorbeeld 
vaak de Duifrussula en de Netstelige heksenboleet. 

Berkenlanen komen weinig voor, maar kunnen zeker 
rijk aan paddenstoelen zijn. Op schrale bodem bijvoor-
beeld grote aantallen Vliegenzwammen, Berkenboleten 
en de Baardige melkzwam. Langs schelpenpaden of in 
de kalkrijke duinen kan bij berk de Verblekende russula 
voorkomen. Als Berken op kleibodem zijn aangeplant 
kan heel soms de zeer zeldzame Prachtgordijnzwam 
opduiken.

Wilgen, Haagbeuken, Elzen en naaldbomen hebben 
weliswaar veel specifieke boombegeleidende pad-
denstoelen, maar worden heel weinig als laanboom 
toegepast. In parken of op begraafplaatsen komen deze 
boomsoorten wel regelmatig voor in of langs grazige 
vegetaties. Daardoor kunnen parken en begraafplaat-
sen een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud 
van bijzondere paddenstoelen die gebonden zijn aan 
deze boomsoorten. Het zou interessant zijn om deze 
bomen ook eens langs wegen aan te planten!

Leeftijd van laanbomen
De leeftijd van bomen 
draagt bij aan de variatie 
aan paddenstoelen. In 
oude laanbermen kunnen 
veel meer soorten pad-
denstoelen groeien dan in 
lanen met jonge bomen. 
In jonge lanen met bomen 
van 10 – 15 jaar oud groeien 
ongeveer vijf soorten pad-
denstoelen. In oude lanen 
kan dat wel oplopen tot 
meer dan 60 soorten per 
100 m berm.
Een voorbeeld van een ech-
te pioniersoort is de alge-
mene Geschubde fopzwam 
(pag. 7). Bij matig jonge 
bomen, ca. 30 jaar oud, kan 
Eekhoorntjesbrood verschijnen. In een berm met 100-
jarige eiken vinden we soms de zeldzame en bedreigde 
Zeepzwam en de Zwartwitte russula, soorten die we 
nooit in lanen met jonge bomen zullen aantreffen. 

Jonge eikenlaan: A50 bij Deelen

Beukenlaan

Populierenlaan met Populierridderzwam

Lindelaan

Berkenlaan

Oude eik

De Zeepzwam heeft een sterke voorkeur voor lanen met oude 

bomen op schrale, mineraalrijke bodem.

De Eikenboleet vinden we bij eiken van 40 jaar en ouder



Aanwijzingen voor een soortenrijke  
paddenstoelenberm
1. De aanwezigheid van bomen, bij voorkeur 40 - 50 jaar 
of ouder, die in symbiose leven met paddenstoelen (zie 
Tabel 1). 
2. Voedselarme bodem met schrale vegetatie. Bij 
laanbermen in open landschap is dit af te lezen aan 
een korte, min of meer ijle vegetatie. Dit blijkt uit een 
hoge bedekking van mossen en de aanwezigheid van 
kenmerkende schraalgraslandplanten, zoals Fijn scha-
pengras, Zachte witbol, Gewone veldbies, Muizenoor, 
Gewoon reukgras en Biggenkruid.
In laanbermen op kleiïge bodems spelen dezelfde ver-
schralingsprocessen als op zandgrond, maar door de 
grotere vruchtbaarheid komen er meestal meer vaat-
planten voor. Toch is ook hier de vegetatie kort en ko-
men er (enkele) planten van schrale graslanden voor.
In het bos gelegen bermen die goed zijn voor padden-
stoelen vallen op door de aanwezigheid van veel mos.
3. Een korte, grazige vegetatie zonder dode grasresten 
uit het vorig jaar plus het ontbreken van struiken is een 
goede indicatie voor een regelmatig uitgevoerd maai-
beheer van maaien met afvoeren van het maaisel. 
4. Gunstig is de aanwezigheid van een steile kant van 
een sloot of een waterpartij langs een bomenberm. 
Hierdoor is er een goede vochtvoorziening en verdwijnt 
het bladstrooisel gemakkelijk en effectief.

Aanwijzingen voor ongunstige condities 
1. Een vegetatie met Kweek, Engels raaigras, Grote 
brandnetel, Fluitenkruid en Grote vossenstaart en an-
dere snel groeiende hoge kruiden duidt op een vrucht-
bare, stikstofrijke bodem. Als het beheer is gestaakt 
of onregelmatig (niet jaarlijks) gebeurt, dan nemen 
dikwijls planten als Boerenwormkruid, Sint Janskruid, 
Bijvoet, Bramen, Brem en opslag van jonge bomen toe. 
Er is dan weinig kans op een rijke paddenstoelengroei. 

2. Verstoringen van de bodem, zoals afgeplagde ve-
getatie, niet afgevoerd grasmaaisel, vergraven of ka-
potgereden bodem en dergelijke zijn ongunstig voor 
paddenstoelen. Hier gaan snelgroeiende grassen en 
pionierplanten domineren zoals Kweek, Grote vossen-
staart, Grote klaproos, Koolzaad en Herik.
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Herkennen 
van waardevolle 

bermen 

Beoordeling van een laanberm als er geen 
paddenstoelen staan
Ook buiten het paddenstoelenseizoen is het herken-
nen van een mogelijk rijke paddenstoelenberm niet 
moeilijk. Naast de aanwezigheid van geschikte boom-
soorten (zie Tabel 1) duidt een lage, ijle ondergroei op 
een schrale bodem, zeker als er veel mos aanwezig is. 
Voor bermen, dijken en grasvelden zonder bomen geldt 
in wezen hetzelfde: een niet al te hoge, soortenrijke en 
ook mosrijke vegetatie, zonder struik- en boomopslag 
wijst op een goed maaibeheer die kansen biedt aan 
bijzondere paddenstoelen. 

Bij een bezoek aan een laanberm in het paddenstoelenseizoen is dikwijls al bij een eerste 
indruk gemakkelijk te zien of de plek waardevol is voor paddenstoelen.

TABEL 2  Veel voorkomende paddenstoelen die wijzen op waardevolle en niet waardevolle bermen

 Paddenstoelen die duiden op een  Paddenstoelen die in een minder 
 waardevolle laanberm, vooral als waardevolle berm voorkomen, 
 ze in grote aantallen voorkomen aantal wisselend, dikwijls gering

 Amanieten Champignons
 Boleten Donsvoetje
 Cantharel Franjehoeden
 Gordijnzwammen Nevelzwam
 Russula’s Paarse schijnridder
 

In de jaren ’80 behoorden bermen van het Oranjekanaal tot de meest 
waardevolle van ons land (foto boven). Doordat het beheer werd gestaakt 
met een sterke verruiging als gevolg is twintig jaar later de waarde ervan 
voor paddenstoelen grotendeels verloren.

MOSRIJKE BERM 
Amersfoortse weg 
Laanbermen met veel mos 
kunnen rijke groeiplaat-
sen zijn voor symbionten

Als door verwaarwaar-
lozing in bermen bramen 
of brandnetels gaan 
groeien, verdwijnen al 
gauw de meer bijzondere 
paddenstoelen die 
gebonden zijn aan bomen

Tegenwoordig groeit de Cantharel voornamelijk in laanbermen
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Voorbeelden van 
waardevolle 

bermen
1. Groningen: lanen met populieren, zoals de Wierumerschouw-
sterweg; kanaalbermen bij Stadskanaal; enkele landgoederen, zoals 
Ekenstein, Menkemaborg en Fraeylemaborg; Stadspark Groningen.

2. Drenthe: lanen op potklei bij Roden; berm Oranjekanaal bij 
Odoornerveen, sommige heischrale bermen langs het Noord-
Willemskanaal ten noorden van Assen (met veel Wasplaten); schel-
penvoetpad Vledderweg, Vledder; Landgoed Vennebroek. 

3. Friesland: Lanen rondom Beetsterzwaag; Landgoed Oranjewoud;  
Dr. Martin Luther Kingweg in Drachten, Buitenweg, Steggerda; 
Kerkeweg/Grintweg, Munnikeburen; De Plasse bij Langezwaag 
populierenberm; Lindenberm langs Tweede Compagnonsweg, 
Jubbega-derdesluis; schelpenfietspaden op de Waddeneilanden.

4. Overijssel: Provinciale weg N341 bij De Ham; Groot Wezenland 
bij Zwolle; landgoed De Colckhof en de Berkendijk bij Heino; Dui-
velshofbosweg bij Losser-de Lutte; Rozenvoorderdijk bij Olst; Grote 
Looweg in Landgoed Twickel.

5. Gelderland: Kaniestraat;  Voorsterweg (Huis Voorstonden) bij 
Brummen; Kapperallee en Voorsterallee bij Zutphen; Kaalakkers-
traat bij Neerijnen; Scheidingsweg en park Staddijk langs A73, 
Nijmegen; Schobbertsweg bij Emst – Vaassen; Greunweg en Steen-
groeveweg bij Winterswijk, Park rondom Paleis Het Loo, lanen 
rondom Vorden.

6. Flevoland: Uiterdijkenweg bij Luttelgeest; Kuinderweg bij Kuin-
re; Ettenlandseweg en Repelweg bij Vollenhove, beide met beuken.

7. Utrecht: In ons land liggen de meeste laanbermen op rivierklei 
in het gebied bij de Langbroekerwetering, Kromme Rijn en Vecht. 

Toplanen zijn Blikkenburgerlaan en Notenlaan bij Zeist en lanen 
van Kasteel Nijenrode en Gunterstein bij Breukelen. Verder: Broek-
weg en Laan van Beverweert bij Werkhoven en Vieweg langs de 
Heiligenbergerbeek bij Woudenberg; Interessante lanen op zand 
liggen bij Lage Vuursche.

8. Noord-Brabant: berm Beatrixkanaal, kanaalbermen in de Peel; 
Eindhovens kanaal van Geldrop tot de Zuidwillemsvaart; Eckartdal 
bij Eindhoven; de berm ’t Gerecht bij Erp (Veghel); lanen van Kas-
teel Heeswijk, zuidoosten van ‘s Hertogenbosch.

9. Limburg: kanaalbermen in het Peelgebied; oud dijkje in het 
stadbos bij het Zwarte Water ten noorden van Venlo; Heideweg bij 
Heibloem: berm langs fijnspar met Ruige ridderzwam; lanen op de 
landgoederen Schaloen bij Schin op Geul en Neubourg bij Gulpen.

10. Noord-Holland: Schelpen(fiets)paden in de Schoorlse duinen; 
Berkenlaan Robbenoordbos bij Den Oever; Bierdijk, Vatrop – Wie-
ringen; oostelijk deel van Oude Schoolse Zeedijk; Uilenvangerweg, 
duinen bij Bergen; Wilhelminalaan, Alkmaar;  laan bij ingang Land-
goed Elswout, Haarlem; Landgoed Groeneveld bij Baarn en Schaep 
en Burg bij ’s Graveland. 

11. Zuid-Holland: Albert Schweitzersingel in Zoetermeer; West-
kil in Papendrecht; Park de Laning in Oud-Beijerland; ‘t Hof van 
Moerkerken bij Mijnsheerenland; lanen in Het Huys ten Donck bij 
Ridderkerk. 

12. Zeeland: populierenberm, oostkant Brouwershaven; Oostka-
pelle: Munnikweg, zijweg van Randduinweg en eiken/beukenlaan 
Landgoed Zeeduin; Schouwen: Kraaijensteinweg.

Hier geven we per provincie een aantal voorbeelden van laanbermen die voor 
paddenstoelen van grote waarde zijn. 

Op Landgoed Nijenrode is het beheer afgestemd op paddenstoelen. Mede daarom 
komen nergens in ons land zoveel zeldzame en bedreigde paddenstoelen voor als 
op dit landgoed

Landgoed Gunterstein

Bloemkoolzwam, Notenlaan, Zeist Wilhelminalaan, Alkmaar Prachtamaniet, Gunterstein (U) Wierumerschouwsterweg (Gr) Ruige ridderzwam, Heibloem (L)

Landgoed Neerijnen (Gld),  Landgoed Vennebroek (Dr)



De beheerders moeten ervoor zorgen dat de vegetatie laag 
blijft, vanwege de verkeersveiligheid. Sommige beheerders 
besteden tegelijk aandacht aan de natuurkwaliteit van de 
berm. Dat gebeurt dan vanuit het besef dat bermen bepaalde 
ecologische functies vervullen. De kunst is om met gericht 
gekozen beheermaatregelen beide functies (verkeersveiligheid 
en natuur) optimaal mogelijk te maken. 
Andere beheerders kiezen voor de allergoedkoopste oplossing 
van bermbeheer. Dit is gewoonlijk het maaien van de 
vegetatie met de klepelmaaier zonder het maaisel op te 
ruimen. Soms blijft het vegetatiebeheer zelfs gedurende 
meerdere jaren geheel achterwege. Dit laatste is voor de 
natuurkwaliteit in de berm zeer ongunstig. Bovendien is dit 
ook voor de verkeersveiligheid nadelig wegens toegenomen 
onoverzichtelijkheid, er is kans op brand in de vegetatie 
en het trekt afval aan. Een ander belangrijk punt is dat de 
ondergrond van geklepelde bermen op den duur minder 
stevigheid bieden dan die van goed beheerde bermen, 
waardoor de stabiliteit en de begaanbaarheid van de berm 
afnemen.

Waarom is maaibeheer dat bestaat uit maaien met afvoer 
van het maaisel gunstig voor de natuurkwaliteit in de berm?
1. De bodem wordt na elke beheerronde een beetje minder 
vruchtbaar, omdat met het maaisel ook voedingsstoffen 
worden afgevoerd. Dit proces heet verschraling. Op deze 
minder vruchtbare bodem kunnen kleinere en langzaam 
groeiende planten zich handhaven. 
2. Het geregeld maaien zorgt voor een korte vegetatie 
met open plekjes die gunstig zijn voor de kieming van 
plantenzaden. Deze hebben vaak licht nodig om te kiemen, 

dat afwezig is onder een dikke vegetatie. Door goed beheer 
ontstaat een gevarieerde vegetatie, die plaats biedt aan een 
gevarieerde paddenstoelenflora.
3. De verschraling van de bodem schept gunstige 
omstandigheden voor paddenstoelen die in symbiose 
met bomen leven. Bovendien kunnen dode bladeren door 
de korte vegetatie gemakkelijk wegwaaien, waardoor het 
verschralingsproces wordt versterkt.

Waarom is goed maaibeheer ook gunstig voor beheerder en 
weggebruikers?
1. Een kortgrazige, open vegetatie watert goed af en is 
overzichtelijk voor de automobilist. 
2. De ondergrond is over het algemeen steviger en dus veiliger 
dan geklepelde bermen.
3. Verruigde bermen ogen rommelig en trekken afval aan.
4. Door verschraling zijn op den duur minder
maaibeurten nodig en de berm levert minder maaisel op.
5. In schralere bermen hoeft niet of veel minder de
aangegroeide toplaag geschaafd te worden. Scheelt
een dure ingreep.

Veel wegbeheerders besteden het beheer uit aan bedrijven. 
De beheerder is daarmee verantwoordelijk voor het 
toezicht op de naleving van de onderhoudscontracten. Bij 
sommige beheerders, zoals het Rijk, is dit toezicht zeer 
sterk geëxtensiveerd en gebaseerd op zelfcontrole door de 
opdrachtnemers.  Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot 
afname in de kwaliteit van het groenbeheer en daarmee van 
de natuurkwaliteit van de bermvegetatie.

Beheer
Het beheer van bermen is in handen van verschillende instanties, zoals overheden (Rijk, 
Provincie, Gemeente, Waterschappen), natuurbeherende organisaties (Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Provinciale Landschappen) en particuliere terreineigenaren, bijvoorbeeld 
eigenaren van landgoederen. 

BERMEN MET BOMEN, onderlinge afstand ca. 7 m, berm 1 km lengte,
5 m breed (dus 5000 m2) met grazige vegetatie
Onvruchtbare bodem (zand); productie (droge stof) 4 t / ha / j 
Maatregel: 1x maaien (cyclomaaier) plus afvoeren maaisel; 
maaisel maximaal een week laten liggen, alvorens af te voeren 
Maaiperiode: half augustus – half september
Maaiwerk  !  449 
Afvoeren van maaisel bij transport over 20 km ! 238 
Verwerken maaisel  ! 54 
Totaal kosten jaarlijks  ! 741 
Vruchtbare bodem (humeus zand, klei, zavel, veen); productie (droge stof) 7 t / ha / j 
Maatregel als bij onvruchtbare bodem
Maaiwerk  ! 449 
Afvoeren van maaisel bij transport over 20 km  ! 266 
Verwerken maaisel  ! 95 
Totaal kosten jaarlijks  ! 810 
Bodemtype onbepaald, niet onderscheidend wat betreft kosten beheer
Maatregel: 2x per jaar maaien met klepelmaaier 
Grasmaaisel blijft achter (niet afvoeren)
Maaiperioden: 2x: half juni – half juli en half augustus – half september
Kosten maaiwerk jaarlijks ! 1.018 

BERMEN ZONDER BOMEN,  berm 1 km lengte, 5 m breed (dus 5000 m2) met grazige vegetatie 
Onvruchtbare bodem (zand); productie (droge stof) 4 t / ha / j
Maatregel: 1x maaien (cyclomaaier) plus afvoeren maaisel; 
maaisel maximaal ca. een week laten liggen voor het afvoeren. 
Maaiperiode: eind augustus.
Maaiwerk ! 299 
Afvoeren van maaisel bij transport over 20 km  ! 238 
Verwerken maaisel ! 54 
Totaal kosten jaarlijks (! / km) ! 592 
Vruchtbare bodem (humeus zand, klei, zavel, veen); productie (droge stof) 
totaal bij 2 maaibeurten 2x 5 t/ha/j = 10 t/ha/j. 
Maatregel: 2x maaien (cyclomaaier) plus afvoeren maaisel. 
Maaisel maximaal ca. een week laten liggen voor het afvoeren. 
Maaiperioden: 1. half juni – half juli en 2. half Augustus – half September.
maaiwerk ! 598 
Afvoeren van maaisel bij transport over 20 km ! 500 
Verwerken maaisel  ! 135 
Totaal kosten ! 1.234
Bodemtype onbepaald, niet onderscheidend wat betreft kosten beheer.
Maatregel: 2x per jaar maaien met klepelmaaier; grasmaaisel blijft achter (niet afvoeren) 
Maaiperioden: 1. half juni – half juli en 2. half augustus – half september
Kosten maaiwerk jaarlijks  ! 678 
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Kosten
Tot nu toe hebben we vooral de nadruk gelegd op de voordelen van goed bermbeheer. Om beheerders en 
beleidmakers in staat te stellen een juiste afweging te maken tussen de kosten en baten geven we in tabel 3 
een overzicht van de kosten van bermbeheer. 

Er is gekozen voor verschillende uitgangssituaties: 
de al of niet aanwezigheid van bomen, welk type 
maaimachine (cyclomaaier vs. klepelmaaier); 
vruchtbaarheid van de bodem (die bepaalt de 
hoeveelheid gemaaid gras). Steeds is uitgegaan van 
een berm van 1 km lengte en 5 m breed (dus 5000 m2). 
Als er bomen staan, dan is de afstand tussen de 
bomen gesteld op 7 m. De productie van bermgras 
is gegeven in ton droge stof per ha. Luchtdroog gras 

bevat ca. 50% water. Dus voor transport (in ton per 
km) moeten de productiecijfers x2.
De aangegeven kosten zijn indicatief voor de 
beschreven situatie. Bij andere bermbreedtes, 
andere beheermaatregelen, andere machines, andere 
transportafstanden, andere wijze van grasverwerking, 
etc. gelden er uiteraard andere kosten. Ook kan het 
zijn dat een bedrijf andere kosten voor bepaalde 
werkzaamheden rekent.

TABEL 3
Kosten van 
wegbermbeheer per 
jaar (maaien, afvoeren 
en verwerken van 
maaisel), opgesplitst 
naar bermen met 
en bermen zonder 
bomen. Incl. 
verkeersmaatregelen, 
indirecte kosten, 
BTW (21%); gebaseerd 
op het prijspeil van 
januari 2014. Alle 
bedragen in ! / km 
berm.

Niet gemaaide kanaalberm Eikenberm bij Klarenbeek (Gld), bezig te verruigen

Afplaggen bermvegetatie 

Maaisel in berm

Transport grasmaaisel
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Grasrollen langs autosnelweg



ONGUNSTIGE MAATREGELEN  voor paddenstoelen 
in bermen zijn er helaas legio:
 
1. Stoppen met het maaibeheer
De vegetatie groeit uit. Dode plantenresten verstikken 
en bemesten de vegetatie eronder; grote snelgroeiende 
planten gaan domineren; er komt struikopslag, dode 
bladeren hopen zich op tussen vegetatieresten en 
struiken. Paddenstoelen van schrale omstandigheden 
nemen snel in aantal af. Alleen enkele algemene 
strooisel verterende paddenstoelen nemen toe. Er 
ontstaat een onverzorgd uitziende, onoverzichtelijke 
berm die niet bijdraagt aan de verkeersveiligheid. 

2. Vegetatie maaien met de klepelmaaier
Klepelen is een goedkope beheermaatregel. 
Dat is dan ook het enige voordeel. De 
machine slaat het gras kapot en geklepeld 
gras is niet goed af te voeren. De vermalen 
grasrestanten blijven op de vegetatie achter. 
De eronder groeiende planten verstikken 
gedeeltelijk. De geklepelde grasresten 

vergaan en de erin opgeslagen plantenvoedingsstoffen 
bemesten de bodem, wat tot versterkte grasgroei leidt. 
In de vegetatie levende dieren overleven niet. Doordat 
de bodem steeds vruchtbaarder wordt, verdwijnen 
de paddenstoelen die alleen in een schrale vegetatie 
kunnen groeien. Daarom kan de klepelmaaier het beste 
alleen in heel smalle bermen gebruikt worden, waar 
nauwelijks natuurwaarden zijn te realiseren. 
Een speciaal geval van klepelen is de 
maaizuigcombinatie. Deze machine zuigt het 
geklepelde gras direct weg en blaast het in een 
opvangcontainer. Hier wordt het gemaaide gras wel 
volledig afgevoerd, wat de nadelen van alleen klepelen 

voor paddenstoelen grotendeels opheft. Wel 
gaan veel plantenzaden verloren en wordt 
het insectenleven geschaad.

3. Gemaaide vegetatie niet afvoeren, of 
gedeeltelijk, of pas na langer dan een 
week afvoeren. Het niet afvoeren van het 
gemaaide gras heeft net als helemaal niet 
maaien het gevolg dat de achtergebleven 

grasresten de vegetatie bemesten. Hierdoor verruigt 
de vegetatie en verdwijnen zeldzame planten en 
paddenstoelen.

4. Maaibeheer te vroeg of te laat uitvoeren.
Bij te vroeg maaien (vóór half juni, bij 2x per jaar 
maaien) wordt er weinig vegetatie afgevoerd omdat 
er nog weinig groei is geweest. Daarom vindt er 
nauwelijks verschraling van de bodem plaats. 
Bovendien worden de meeste planten voor de bloei 
afgemaaid en kunnen daardoor geen bloemen en 
zaden produceren. De bloeiende planten verdwijnen 
langzamerhand. De vegetatie verruigt en de 
paddenstoelen nemen af. Bij te laat maaien (na 
half september bij 1x of 2x per jaar maaien) is de 
grasvegetatie al gedeeltelijk afgestorven. Het dode, 
niet afgevoerde materiaal verstikt en bemest de 
vegetatie. De gevolgen zijn hetzelfde: de planten- en 
paddenstoelendiversiteit gaat achteruit.

5. Vegetatie afplaggen (“afroven”)
Grasvegetatie van bermen wordt langzaam hoger, 
ongeveer 1 cm per jaar. Hierdoor kan bij regen water op 
de weg kan blijven staan. Dit is ongewenst in verband 
met de verkeersveiligheid. Vandaar dat wegbeheerders 
de grasberm af en toe plaggen. Voor de vegetatie en 
de paddenstoelen is dat ongunstig. Daarom heeft 
het de sterke voorkeur de bermverlaging te beperken 
tot een smalle zone langs de weg van maximaal 
ongeveer een halve meter breed. Dit voldoet voor 
de verkeersveiligheid en spaart de bermvegetatie 
grotendeels. Bovendien leidt dit tot veel geringere 
kosten voor de afvoer van het bodemmateriaal.

6. Met te zwaar materieel de grasmat beschadigen
De zware machines zakken in de bodem. Deze 
zogenaamde insporing beschadigt de wortels van 
de planten en verstoort de bodem. In een verdichte 
bodem is minder zuurstof aanwezig. Bovendien laat 
het minder goed water door. Dat is allemaal nadelig 
voor de vegetatie en de erin levende paddenstoelen.

GUNSTIGE MAATREGELEN  voor bermbeheer zijn eenvoudig samen te 
vatten: maaien en het maaisel afvoeren binnen tien dagen. In open bermen is 
de frequentie op vruchtbare bodem 2x per jaar en op onvruchtbare bodem 1x 
per jaar. Onder bomen volstaat doorgaans 1x per jaar, maar ook hier kan een 
te sterke groei van de ondergroei twee maaibeurten nodig maken. Van groot 
belang is de continuïteit bij de uitvoering van het beheer, waarbij ieder jaar 
deze maatregelen worden uitgevoerd.

7. Gefaseerd maaibeheer
Gefaseerd beheer betekent het niet maaien van 
een deel van de vegetatie om in de vegetatie 
overwinterende insecten te helpen. Een nadeel 
is dat in de ongemaaide delen van de vegetatie 
geen verschraling kan plaats vinden. Verruiging 
en verarming van de vegetatie en ook van de 
paddenstoelenflora is het gevolg. Gefaseerd beheer is 
zinvol voor bepaalde insecten en in bepaalde situaties 
(maatwerk), maar in het algemeen, en zeker voor 
paddenstoelen in bermen, niet aanbevelenswaardig. 

8. Bodem vergraven, parkeren, achterlaten van 
bagger, opvullen met zwarte grond
Het vergraven van de bodem geeft een grote verstoring 
van de berm. Nabij bomen leidt het tot schade aan 
boomwortels met het risico op inrotten van de wortels. 
Parkeren in bermen leidt tot verdichting van de bodem 
en logischerwijze tot schade aan de paddenstoelen. 
Ook het deponeren van slootbagger en ander afval 
levert direct schade op aan de bermbewonende planten 
en paddenstoelen. 

Na wegwerkzaamheden wordt een berm nogal eens 
geëgaliseerd met zwarte grond. In schrale, voedselarme 
bermen is dit desastreus. Beter zou het dan zijn 
om oorspronkelijk bodemmateriaal of geel zand te 
gebruiken. 

Bedreigingen en  maatregelen 

AFPL AGGEN VAN BERMEN 
Een schadelijke en dure ingreep

PARKEREN IN DE BERM 
Parkeren in een berm leidt 
tot bodemverdichting: zeer 
ongunstig voor paddenstoelen.

HOUTSNIPPERS 
Het dumpen van houtsnippers 
in een berm is funest voor pad-
denstoelen omdat het zorgt voor 
een sterke verruiging met o.a. 
brandnetels.

BOOMBESCHADIGING
Het kost de boom vele jaren om 
dit soort wonden te dichten en 
al die tijd is de boom kwetsbaar 
voor parasieten

SLEUF IN BERM
Werkzaamheden in bermen zijn vaak onver-
midelijk. Naarmate er minder grond wordt 
verzet, zijn ingrepen minder schadelijk.

SLOOTAFVAL
Het lang laten liggen van 
slootafval zorgt voor verrijking 
van oorspronkelijk voedselarme, 
schrale en dus waardevolle 
bermen.

16 17



18 19

Er zijn nog enkele andere biotopen die hun waarde voor paddenstoelen  in sterke mate 
onlenen aan een beheer van maaien en afvoeren.

Parken en
begraafplaatsen,   

boomloze 
bermen en dijken

Schraalgraslandpaddenstoelen
Op dijken, bermen, grasvelden in parken, 
begraafplaatsen met een open graslandvegetatie 
kunnen bijzondere schraalgraslandpaddenstoelen 
groeien. Het gaat dan om grasvelden die langere tijd, 
zeker enkele tientallen jaren, ongestoord hebben 
kunnen voortbestaan. Voor dergelijke plaatsen geldt 
dat ze nooit bemest worden maar wel ieder jaar 
beheerd. Vaak is de moslaag goed ontwikkeld en zijn 
diverse planten van schraalgrasland aanwezig, bijv. 
Muizenoor, Schapengras en Reukgras.
De paddenstoelenflora van deze plaatsen is zeer 
karakteristiek. Ze bestaat uit vertegenwoordigers 
uit de groepen van de Wasplaten, Satijnzwammen, 
Aardtongen en Knotszwammen. Deze soorten 
ontbreken totaal in de gangbaar agrarisch gebruikte 
hooi- en weilanden. Ze zijn bijna allemaal zeldzaam 
en beperkt tot natuurreservaten en sommige bermen, 
enkele oude dijken, gazons in parken of landgoederen 
en oude begraafplaatsen.
Al deze paddenstoelen leven van dood organisch 
materiaal dat zich in de loop van de tijd in de bodem 
heeft opgebouwd. Het fijne is hiervan nog niet bekend, 
maar wel is duidelijk dat ze bodemverstoring zoals 
vergraven en omwoelen en bemesting, speciaal hoge 
giften van kunstmest, niet kunnen verdragen.

Ontwikkeling
Naarmate een in principe geschikte standplaats 
langer het gunstige beheer krijgt, kan het aantal 
schraallandpaddenstoelen toenemen. De ontwikkeling 
begint met algemene soorten als Weidekringzwam en 
Grasleemhoed. Na 5 tot 10 jaar kunnen Zwartwordende 
bovist en Zwartwordende wasplaat verschijnen. In de 
oudste en beste terreinen groeien tientallen soorten 
paddenstoelen van schrale graslanden.
Net als bij laanbermen volstaat ook hier een beheer 
van maaien en afvoeren. Bij schrale vegetatie is één 
maal per jaar voldoende. Op zich ontwikkelende, 
nog tamelijk vruchtbare standplaatsen verdient 
tweemaal per jaar maaien de voorkeur. Op dijken kan  
beweiding of maaien met nabeweiding ook geschikte 
beheervormen zijn. 

Parken en kerkhoven
Parken en begraafplaatsen zijn van groot belang voor 
paddenstoelen omdat hier doorgaans jaren achtereen 
het beheer heel nauwgezet wordt uitgevoerd om deze 
gebieden een nette uitstraling te verlenen. Er staan 
oude bomen, de dode bladeren worden verwijderd en 
het gras wordt gemaaid. De vegetatie is kort en vaak 
mosrijk. Kortom, dit zijn goede voorwaarden voor 
zowel bijzondere schraalgraslandpaddenstoelen als ook 
boombegeleidende paddenstoelen. Extra interessant 
aan parken en begraafplaatsen is dat er dikwijls 
boomsoorten zijn geplant die weinig langs wegen 
worden toegepast, bijvoorbeeld sparren, dennen, 
berken, haagbeuken. Dat geeft kans op bijzondere 
begeleiders van die bomen. 
Parken die rijk aan paddenstoelen zijn, bieden een 
goede mogelijkheid om de bezoekers door middel 
van informatieborden te wijzen op de bijzondere 
paddenstoelen die er staan. Daarop kan de relatie 
tussen het toegepaste beheer en het voorkomen van de 
paddenstoelen uiteen gezet worden.

KERKHOF SOERENSEWEG, APELDOORN (1) en 

BEGRAAFPLAATS ROZENDAAL, VELP (3) Wanneer het beheer op 
kerkhoven voornamelijk bestaat uit maaien en afvoeren en 
het verwijderen van gevallen blad dan kunnen begraafplaatsen 
toplocaties vormen voor paddenstoelen. 
Parken met oude bomen (2) en mosrijke gazons kunnen voor 
paddenstoelen zeer de moeite waard zijn, zoals 
PARK TREESWIJK (4) bij Waalre. 
OUDE SCHOORLSE ZEEDIJK (5) Als een goed beheer vele decennia 
wordt volgehouden, ontstaan – zoals op de Oude Schoorlse 
Zeedijk (NH) – wasplatengraslanden, met hier o.a. Prachtwasplaat, 
Wantsenwasplaat en Ridderwasplaat 
FOTO ACHTERGROND LANDGOED NEERIJNEN Landgoed Neerijnen 
behoort wat paddenstoelen betreft tot de kroonjuwelen in 
Nederland

ZWARTWORDENDE 

WASPLAAT 1)  is een 
goede indicator van 
beginnende verschraling
PUNTMUTSWASPLAAT 

(2)  en KORTSPORIGE 

AARDTONG (3)  groeien 
in onbemeste oudere 
graslanden
ZWARTPURPEREN 

RUSSULA (4)  in gazon 
landgoed Twickel

3
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Bermpaddenstoelen     
in het Meetnet

Het Paddenstoelenmeetnet
Sinds 1998 tellen honderden vrijwilligers de 
vruchtlichamen van in totaal 110 soorten 
paddenstoelen in ruim 700 meetlocaties in bossen en 
in laanbermen op zandgronden. Deze meetpunten zijn 
deel van het Paddenstoelenmeetnet. Dit is opgezet 
voor het bepalen van eventuele voor- en achteruitgang 
van paddenstoelen die gevoelig zijn voor verzuring, 
verdroging en vermesting. Vermesting bemoeilijkt de 
vertering van het strooisel in bossen op zandbodems. 
Veel soorten paddenstoelen kunnen slecht tegen 
een dikke strooisellaag en verdwijnen daarom uit de 
meeste zandgrondbossen. Paddenstoelen worden 
hier gebruikt als graadmeters voor de natuurkwaliteit 
van deze bossen, die op zijn beurt weer afhangt van 
de algehele milieukwaliteit. Gaat het goed met de 
paddenstoelen dan gaat het ook goed met de bossen 
en lanen waar ze staan. 

Meetpunten in bermen 
Er liggen ongeveer 400 meetpunten in bermen. 
Daardoor weten we beter hoe het gaat met de soorten 
paddenstoelen die uit de bossen zijn verdwenen en 
zich nog kunnen handhaven in lanen. Uit de tellingen 
van het meetnet blijkt hoe groot het aantal soorten 
is dat bijna geheel of voor een belangrijk percentage 
afhankelijk is van bermen. Vooral voor de in ons 
land sterk bedreigde groep van stekelzwammen zijn 
laanbermen van levensbelang (Tabel 4). Voor deze 
soorten vormen laanbermen een refugium; zonder deze  
uitwijkmogelijkheid zouden deze soorten in Nederland 
uitgestorven zijn.

Het Paddenstoelenmeetnet is een onderdeel van het 
Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Dit is een 
samenwerkingsverband tussen de overheid en de 
Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV). Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elk 
jaar trends uit de verzamelde tellingen.
Uit de door het CBS berekende trends blijkt dat zowel 
in bossen als in bermen paddenstoelen achteruitgaan. 
Toch lijkt deze achtergang in laanbermen trager te 
verlopen dan in bossen (Fig. 1). Dit laatste is onder 
meer het resultaat van lokaal goed maaibeheer, 
waardoor sommige bermen zich hebben kunnen 
ontwikkelen tot ware paddenstoelenparadijzen.

Bijna alle meetpunten in bermen liggen buiten 
beschermde gebieden zoals natuurreservaten. 
Meestal zijn deze bermen eigendom en in beheer bij 
plaatselijke overheden. Het hangt dus van hun beleid 
ten aanzien van beheer en onderhoud af in hoeverre 
we een aantal soorten paddenstoelen voor Nederland 
kunnen behouden.

Bermschade
Elk jaar melden tellers schade aan hun meetpunten 
die voor een deel voorkomen had kunnen worden. Zo 
wordt bij het uitbaggeren of het maaien van rietkragen 
langs sloten of waterlopen het materiaal regelmatig 
voor langere tijd gestort in de laanbermen met het 
meetpunt. Dit gebeurt ook bij het voor langere tijd 
stapelen van zaaghout. Bij het maaien worden vaak 
zware machines ingezet die de grond van de berm sterk 
samendrukken en zo de ondergrondse schimmeldraden 
beschadigen. Ook wordt geregeld veel grond 
afgeschoven waarbij de laag met het mycelium van de 
paddenstoelen grotendeels verdwijnt.
Deze beschadigingen kunnen bij zorgvuldig uitgevoerd 
beheer gemakkelijk worden vermeden.

Wilt u weten of er zich meetpunten in uw omgeving 
bevinden, neem dan contact op met de landelijk 

coördinator van het Paddenstoelenmeetnet: 
nem.paddestoelenkartering.nl

FIGUUR 1 
Trendberekeningen voor paddenstoelen in bossen en 
laanbermen. Horizontaal de jaren: jaar 1 = 2000. Verticaal 
de stand van de paddenstoelen, waarbij de stand van het 
jaar 2000 op 100 is gesteld. De korte-termijn fluctuaties 
in aantallen paddenstoelen hebben te maken met meer of 
minder gunstige weersomstandigheden.

BL AUW VOETSTEKEL ZWAM 
Van de zeldzame 
Blauwvoetstekelzwam ligt 
83% van de groeiplaatsen 
in laanbermen.

OPGESTAPELDE BOOMSTAMMEN in een voor paddenstoelen 
waardevolle laan. Dit is gemakkelijk te voorkomen door de bomen 
elders op te slaan.

 Soort paddenstoel Meetpunten totaal Meetpunten laan %

 Avondroodstekelzwam 33 33 100
 Blauwvoetstekelzwam 60 50 83
 Gezoneerde stekelzwam 96 80 83
 Pruikzwam 43 29 67

TABEL 4  Belang van lanen voor enkele soorten paddenstoelen
VERVOER PRUIK ZWAM
Een beukenstam met daarin het mycelium van de Pruikzwam 
wordt vervoert naar een meer geschikte locatie

ZELDZAME PRUIKZWAM DOOR 
GOEDE SAMENWERKING 
GERED VAN HOUTKACHEL

De Pruikzwam is een zwakteparasiet, die 
levende beuken aantast op plaatsen waar 
de bast beschadigd is. Nadat de eerste 
vruchtlichamen zich laten zien, blijven ze 
daarna nog tientallen jaren verschijnen, ook 
als de beuk is gestorven. Momenteel zijn er 
in Nederland zo'n 40-50 bomen of liggende 
stammen bekend waar de Pruikzwam op 
groeit. De Pruikzwam is een bedreigde 
paddenstoel die ook internationaal erg 
zeldzaam is. 
Wanneer de Pruikzwam verschijnt op een 
levende boom langs een drukbereden weg 
wordt de boom meestal snel gekapt en als 
brandhout afgevoerd. Dat is jammer, want 
uit een aantal praktijkvoorbeelden blijkt 
dat als zo’n stam met enige zorg op een 
daarvoor geschikte plek geplaatst wordt 
deze nog jaren vruchtlichamen kan vormen. 
Het is dan wel zaak een zo groot mogelijk 
stuk van de stam na de kap te bewaren, 
uiteraard met de plek waar de paddenstoel 
in vorige jaren verscheen. Vervoer de stam zo 
spoedig mogelijk naar zijn definitieve plaats. 
Het beste is een enigszins beschaduwde 
plek. Zorg dat de plek waar de Pruikzwam 
verschijnt niet kan vollopen met water en dat 
de stam goed contact met de bodem heeft 
om uitdrogen tegen te gaan. 
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GEMEENTEAMBTENAAR:
Er moet een Beukenlaan gekapt worden omdat er te 
veel zieke bomen tussen staan. We hebben gehoord 
dat er bijzondere paddenstoelen groeien. Kunnen we 
de grond of de paddenstoelen rond de oude beuken 
verzamelen en die in de plantgaten deponeren van de 
jonge bomen, zodat de paddenstoelen daar weer verder 
kunnen groeien?

Meestal zijn niet alle bomen ziek, maar is een beperkt 
aantal bomen aangetast. Bomen die gevaar opleveren 
moeten gekapt worden. De overige bomen kunnen 
vaak nog vele jaren blijven staan. De bomen kunnen 
over een lange periode vervangen worden zodat op 
den duur de gehele laan is vernieuwd. Overplanten van 
schimmels door grond of paddenstoelen te verplaatsen 
is niet mogelijk omdat de meeste schimmels alleen 
bij oudere bomen kunnen groeien. Bij geleidelijke 
verjonging van de laan kunnen de schimmels 
geleidelijk van boom naar boom overgaan. Bij 
aanplant van nieuwe bomen het liefst alleen gebruik 
maken van het bestaande bodemmateriaal, zonder 
bodemverbetering.

VOORBIJGANGER 
Waarom maakt u zich als paddenstoelenliefhebber 
zo druk over het kappen van een stel krakkemikkige 
bomen, terwijl er een prachtige jonge aanplant voor in 
de plaats komt?

De meest bijzondere laanpaddenstoelen groeien in 
bermen met oude bomen van vijftig jaar en liefst nog 
ouder. Het vellen van oude bomen zorgt dus altijd 
voor complete vernietiging van de groeiplaats van 
deze paddenstoelen. Daarbij spreken oude bomen 
erg tot de verbeelding en vertegenwoordigen ze een 
monumentale waarde. Daarom pleit de Nederlandse 
Mycologische Vereniging ervoor de bomen alleen te 
kappen als het niet anders kan.

AANNEMER: 
Het wegdek van een laan gaan we voorzien van een 
nieuwe laag asfalt. Voor de verkeersveiligheid moet 
de berm daarna ook iets opgehoogd worden. Iemand 
raadde aan om daarvoor geel zand te gebruiken, Beter 
voor de natuur, maar ik ben bang dat dit te veel gaat 
stuiven... 

Als er bomen in de berm staan, probeer dan te 
voorkomen dat de bodem rondom de bomen met 
grond wordt bedekt, omdat dit slecht is voor bomen. 
Het gele zand zal in een bosachtige omgeving niet 
stuiven omdat het daar weinig waait. Bij werk in 
een open omgeving kan het zand door middel van 
“hydroseeding” met graszaad (bij voorkeur het B3 
graszaadmengsel) worden ingezaaid ter voorkoming 
van erosie. Vermijd om zwarte grond of teelaarde te 
verwerken. Dit levert later extra maaiwerk op vanwege 
de sterke grasgroei. Bovendien kunnen natuurwaarden 
op dergelijke grond zich niet ontwikkelen.

De WORTELENDE BOLEET 
is een schaarse soort die 
in Nederland hoofdzakelijk 
in eikenbermen voorkomt. 

Praktijkvragen

Op LANDGOED NIENOORD 

(GR)  is een paar jaar 
terug een prachtige 
beukenlaan gekapt, 
omdat een klein aantal 
bomen minder vitaal 
was. Vermoedelijk was 
de belangrijkste reden 
een flinke EG- subsidie 
voor het ‘masterplan’ 
Nienoord
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Met dank voor informatie over mycologisch goede wegbermen: 
Menno Boomsluiter, Piet Bremer, Nico Dam, Peter Eenhuistra, 
Grieta Fransen, Henk Huijser, Martijn Oud, Kor Raangs, 
Henk Remijn, Bert Tolsma, Jaap Wisman 

Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de 
Commissie Paddenstoelen en Natuurbehoud. Deze commissie 
probeert om mycologische waarden zoveel mogelijk onder de 
aandacht te brengen van natuurbeheerders en om op die manier 
paddenstoelvriendelijke maatregelen te bevorderen.

VERDER LEZEN 
Paddestoelvriendelijk natuurbeheer 
door P.J. Keizer, 2003; met veel tips voor 
beheer – Te bestellen voor ca. ! 10 via de 
Nederlandse Mycologische Vereniging.

Paddenstoelvriendelijk natuurbeheer 
door P.J. Keizer, 2012: serie webpagina’s 
met tips voor beheer - Gratis lezen 
of downloaden: Website ‘Alles 
over paddenstoelen’ http://www.
allesoverpaddenstoelen.nl/index.html 
en kies trefwoord ‘Beheer’.

OBN preadvies paddenstoelen. 
Paddenstoelen in het natuurbeheer
door Wim A. Ozinga, Eef Arnolds, 
Peter-Jan Keizer & Thomas W. Kuyper, 
2013. - Twee rapporten met uitgebreide 
beschrijvingen van de ecologie van 
paddenstoelen en van de relevantie 
voor paddenstoelen van een groot 
aantal biotopen met aanbevolen 
beheermaatregelen. Gratis lezen 
of downloaden: Deel 1: Ecologie, 
knelpunten en kennislacunes http://
edepot.wur.nl/290766 Deel 2: Mycoflora 
per natuurtype http://edepot.wur.
nl/290767



De Nederlandse Mycologische 
Vereniging is ruim een 
eeuw geleden opgericht 
met als doel de kennis over 
paddenstoelen te bevorderen. 
Voor uitgebreide informatie 
over de NMV verwijzen we 
naar de website:

www. mycologen. nl

  Bermen van wegen met bomen, de laanbermen, kunnen heel rijk zijn aan bijzondere paddenstoelen. Veel natuurliefhebbers en 
groenbeheerders zijn hiervan niet op de hoogte. Laanbermen vormen weliswaar een kunstmatig milieu, maar toch zijn ze voor 
maar liefst 155 soorten Rode-Lijst paddenstoelen de belangrijkste standplaats. Dat komt doordat veel soorten alleen groeien onder 
voedselarme omstandigheden, die vooral in sommige bermen met bomen aanwezig zijn. Door de jarenlange vermesting door 
stikstof uit de atmosfeer zijn veel bossen niet langer geschikt als groeiplaats voor stikstof-gevoelige paddenstoelen. Voor deze 
paddenstoelen vormen wegbermen een belangrijke uitwijkplaats. Of in een bepaalde berm veel van deze soorten voorkomen, 
hangt in hoge mate af van het gevoerde beheer. Bestaat dat beheer uit jaarlijks maaien en afvoeren dan kan het aantal zeldzame en 
bedreigde paddenstoelen in zo’n berm zelfs groter zijn dan in het dichtstbijzijnde natuurgebied. Met eenvoudige maatregelen kunnen 
beheerders een wezenlijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit en mensen laten genieten van prachtige paddenstoelen. Ophoping 
van stikstof treedt in goed beheerde laanbermen nauwelijks op. Deze bermen bieden stikstof-gevoelige soorten dus de mogelijkheid 
om in de bossen terug te keren wanneer de stikstofvervuiling is verminderd. 


