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Handleiding Paddenstoelen in De wereld van Kina: de Tuin 
 
Kleurenlegende 

✓ De titel van een banner staat in het groen. Een banner is een lange smalle doek met 
tekst. Aan de hand van de titel vind je de juiste banner terug.  

✓ De fotocollage is het grote doek  met foto’s van paddenstoelen aan de ingang van de 
zaal.  

✓ De naam van een paddenstoel staat in het rood. Op de banners vind je een foto van 
de paddenstoel terug. Opgelet: de groene knolamaniet vind je enkel terug op een 
magneetbordje. Deze kleine vierkante bordjes hangen aan de muur naast de banner 
over giftigheid.  

 
 
Wat weet je over paddenstoelen? (fotocollage)  
In welk seizoen zie je veel paddenstoelen? In de herfst! 
Maar wist je dat je het ganse jaar door paddenstoelen kan vinden?  
De echte tonderzwam en de berkenzwam kan je zowel in de herfst, winter, lente én zomer 
terugvinden. Dus eigenlijk heb je het hele jaar door paddenstoelen. Op voorwaarde dat het 
regent want zwammen houden nu eenmaal van vocht. Een paddenstoel groeit door zich vol 
te zuigen met water! 
 
Kijk eens naar de vliegenzwam, veel paddenstoelen hebben net zoals dit exemplaar een 
hoed en een steel. Maar niet alle paddenstoelen zijn hoedjespaddenstoelen. Sommige zien 
er anders uit. Paddenstoelen kunnen dus allerlei vormen hebben.  
Welke vormen herken je?  
Hoewel vele mensen denken dat paddenstoelen altijd wit of bruin zijn, heb je ze ook in bijna 
alle kleuren. Welke kleuren zie je?  
 
De meeste paddenstoelen hebben géén geur. Toch hebben sommige soorten een speciale 
geur. Zo ruikt de grote stinkzwam naar aas. Die lijkengeur lokt vliegen en aaskevers. Ze 
woelen door de bruine smurrie die vol sporen zit en helpen zo ze mee de stinkzwam te 
verspreiden. De insecten eten namelijk de kleverige massa op en via de uitwerpselen komen 
de sporen op andere plaatsen terecht. 
De knolparasolzwam heeft een sterke aangename geur en…hij is eetbaar!  
Is een lekker geurende paddenstoel altijd eetbaar…?  
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Zwammen (banner) 
Zwammen zijn géén dieren. 
Zwammen zijn géén planten. 
Zij vormen een groep apart= Fungi of zwammen. 
 
Wat is een dier?  
Dieren kunnen zich voortbewegen en eten planten of dieren. Ze hebben een 
spijsverteringsstelsel. 
 
Wat is een plant?  
Planten bewegen ook maar hangen vast met hun wortelstelsel. Planten hebben bladgroen 
en doen aan fotosynthese of bladgroenverrichting. 
 
Zwammen= paddenstoelen + schimmels + gisten. 
Het gewoon eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) is een paddenstoel en dus een zwam. 
De schimmel in je brooddoos is ook een zwam maar in tegenstelling tot paddenstoelen 
vormen deze zwammen geen vruchtlichaam. Ze produceren enkel sporen. 
Gist wordt gebruikt in de keuken: (industrieel) brood, Brusselse wafels, pizzabodems, ...  
Het ontstaat ook spontaan bij het maken van bier en wijn, chocolade (men laat cacaobonen 
gisten), desem… 
 
 
Geen gezwam (banner) 
Wat is een paddenstoel eigenlijk?  
Het geheel van zwamvlok en paddenstoelen is een zwam. Een paddenstoel is dus maar een 
stukje van een zwam. 
De zwamvlok bestaat uit vele fijne draadjes (witte koraalzwam) en groeit in de aarde, de 
boom of waar de zwam ook groeit. 
Zo’n zwamvlok kan jaren leven en soms zelfs heel oud worden. 
Af en toe vormt de zwamvlok vruchten. Dat zijn de paddenstoelen. 
 
Een paddenstoel kan je vergelijken met een appel en een zwamvlok met een appelboom. 
Net als een appel leeft een paddenstoel kort terwijl de zwamvlok (en de appelboom) jaren 
kan leven. 
Een paddenstoel bevat geen zaden maar sporen. Sporen zijn zo klein dat je ze niet met het 
blote oog kan zien. Sporen kunnen verschillende kleuren hebben.  
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Op het goede spoor (banner) 
Paddenstoelen vormen twee types van sporen, die we als + en – sporen aanduiden. 
Komt een spore op een geschikte plaats terecht, dan groeit ze uit tot een draad. Een + spore 
groeit uit tot een + draad, een – spore tot een – draad.  
Als een + draad en een – draad met elkaar in contact komen, versmelten ze.  
Samen groeien ze uit tot een zwamvlok (mycelium). Op de uiteinden van de zwamvlok 
groeien nieuwe paddenstoelen. 
 
 
Als paddenstoelen…uit de grond schieten (banner) 
Heel wat paddenstoelen hebben een steel en een hoed. 
De jonge paddenstoel zit verpakt in een vlies. De jonge paddenstoel groeit sneller dan het 
vlies. Uiteindelijk scheurt het vlies. De steel en de hoed komen tevoorschijn. De hoed van de 
jonge paddenstoel is bolvormig. Later gaat de hoed als een paraplu open.  
De resten van het vlies noemen we de beurs.  
De witte stippen op de hoed van een vliegenzwam zijn resten van dit vlies. 
Op de steel van de vliegenzwam zie je een ring, daar hing de jonge hoed met een (tweede) 
vlies vast aan de steel.  
 
 
Onder een hoedje (banner) 
Met een spiegeltje kan je de onderkant van de hoed bekijken. Bij een vliegenzwam zie je dan 
lijnen die lopen van de steel naar de rand van de hoed. Die lijnen noemen we de plaatjes of 
de lamellen. Op (en niet in!) de plaatjes worden sporen gevormd. 
Andere paddenstoelen zoals de gele ringboleet vormen sporen in buisjes of gaatjes.  
De gele stekelzwam vormt sporen op stekeltjes.  
Bij de trechtercantharel worden de sporen op de plooien aan de onderzijde van de hoed 
gevormd. 
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Waarvan leven ze? (banner) 
Zwammen zijn géén planten en géén dieren. Waar halen ze dan hun voedsel vandaan? 
Ze leven van het afbreken van planten, dieren, mest en andere zwammen.  
Dit doen ze met hun zwamdraden. Hun draden scheiden een zuur af. Zo wordt hun voedsel 
een papje en dit papje slurpen de draden op. 
 
Zwammen kan je in drie groepen indelen: 
 

1. De meeste zwammen zijn opruimers.  
Ze voeden zich met dood materiaal: afgevallen bladeren, dood hout, mest. 

 
2. Andere zwammen zijn parasieten. Deze zwammen leven van levend materiaal.  

Dat kunnen planten, dieren, zwammen en mensen (bv. voetschimmel) zijn.  
In een bos worden meestal enkel zieke bomen aangetast door zwammen. 
Maar de dennenmoorder kan een gezond bos uitroeien! 
Deze parasiet leeft, als de boom gestorven is, nog een tijdje door op het dood hout. 
 

3. Nog andere zwammen zoals de eikenboleet werken samen.  
De zwamdraden van de eikenboleet zitten rond en in de wortels van een eik.  
Dit heet een zwamwortel = dikke wortels omgeven door zwamdraden (mycorrhiza). 
De zwam neemt suikers van de boom en geeft in ruil water en voedingsstoffen 
(minerale zouten). De boom en de zwam helpen elkaar. 

 
Voorbeelden: 
 vliegenzwam → sparren, berken, beuken 

  gewoon eekhoorntjesbrood → eiken en beuken 
  gele ringboleet → lork 
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Paddenstoelen, duivelskinderen? (banner) 
Deze banner gaat over bijgeloof. Wat is bijgeloof? 

 
Paddenstoelen verschijnen plots. Ze kunnen zelfs ’s nachts groeien.  
Ze verschijnen vaak na een hevig onweer. Sommige paddenstoelen zijn zo giftig, dat je sterft 
als je ervan eet. Geen wonder dat veel mensen schrik hadden van paddenstoelen.  
Ze verzonnen allerlei gekke verhalen. 
Daarom gaven ze sommige paddenstoelen namen zoals satansboleet, heksenboleet, 
duivelsei… 
Enig idee hoe de duivel eruit ziet…? 
 
Vanwaar komt het woord paddenstoel? 
Men geloofde vroeger dat de duivel op aarde rondzwierf, vermomd als een pad.  
Zoals je weet kruipen padden traag vooruit. Wanneer de pad moe werd, schoot er vanzelf 
een stoeltje uit de grond om op te rusten: een paddenstoeltje.  
 
Paddenstoelen kunnen in een kring groeien. Dat is gemakkelijk te verklaren.  
De zwamvlok groeit vanuit één punt in de vorm van een cirkel. Aan de rand van de zwamvlok 
groeien de paddenstoelen. Zo’n kring heet een heksenkring. 
Vroeger dacht men dat heksen in een kring de duivel hadden opgeroepen. Anderen dachten 
dat daar ’s nachts boze dwergen en nimfen in een kring hadden gedanst. 
 
Ondertussen heeft de mens zwammen goed bestudeerd en weten we er veel meer over! 
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Giftig! (banner) 
We eten allemaal wel eens paddenstoelen. Welke ken je? 
Paddenstoelen kunnen heel lekker zijn en bevatten eiwitten en mineralen. We kopen ze in 
de winkel. Je moet ze wel vers eten, want in oude paddenstoelen kunnen er giftige stoffen 
zitten (lijkengif). 
 
Sommige mensen plukken paddenstoelen. In Italië en Polen doet bijna iedereen dat.  
Daar leer je als kind welke paddenstoelen eetbaar zijn. 
Maar als ze twijfelen eten ze de paddenstoel niet op. Waarom? 
Sommige giftige paddenstoelen lijken op eetbare soorten! 
 
De giftigste paddenstoel van België en Europa is de groene knolamaniet (magneetbordje). 
Zo’n jonge groene knolamaniet heeft een witte kleur en lijkt op een lekkere champignon, hij 
ruikt goed en smaakt nog lekker ook! Maar als je ervan eet, kan je sterven. 
 

 
Quiz. Waar of niet waar? (banner) 
Op de voorzijde staan stellingen. Zijn deze waar of niet waar? 
Het antwoord vind je op de achterzijde. 
 
 
 
Veel plezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


