Kaaszwammen, die weten wat!
Carolien Londerman
Mijn man en ik wonen aan de Soerenseweg, vlak bij het bosgebied van Hoog Soeren. In de herfst van
2019 gingen we lekker wandelen in het bos, op zoek naar paddenstoelen. Door de langdurige regen
die was gevallen zag je veel soorten staan langs de paden, zoals melkzwammen, amanieten en
russula’s . We kwamen bij een stuk bos met Hemlocksparren. Het zag er sprookjesachtig uit: de
bodem was bedekt met donkergroen mos, de sierlijk gebogen takken van de Hemlocksparren
kwamen tot laag bij de grond. Hier en daar waren ook sparren omgezaagd. Op deze halfvergane
stronken zagen we een soort kaaszwam *). Wat zagen ze er apart uit, met druppels op en onder de
hoed. Thuis bleek dat het de Zwetende kaaszwam was, wat een toepasselijke naam voor deze zwam.
Deze soort was echter zeldzaam, en wij hadden er 30 stuks geteld, klopt het dan wel, vraag je je dan
af? Ruud Knol van de paddenstoelenwerkgroep was bereid om mee te gaan kijken. Hij bevestigde
dat het inderdaad de Zwetende kaaszwam was. Tijdens latere wandelingen door Berg en Bos
kwamen we deze kaaszwam vaker tegen. Op de zandgronden van de Veluwe waar veel naaldbomen,
voorkomen wordt de zwam steeds meer gezien. Vóór 1990 was de soort niet bekend in ons land,
daarna komen de meldingen binnen, inmiddels kennen we 114 uurhokken., zie voor meer info het
verspreidingskaartje via de link: https://www.verspreidingsatlas.nl/0460010.
Een andere ontmoeting
met een kaaszwam
vond plaats tijdens een
excursie van de
Bomencursus van IVN
Apeldoorn, in het
Prinsenpark in
Apeldoorn. Hier zagen
we een
kaaszwamachtige
paddenstoel in een 150
jaar oude
Zilveresdoorn, op 2
meter hoogte. Thuis gaf
ik de foto’s die ik had
gemaakt door aan
Waarneming.nl. Ik
Foto 1: zwetende kaaszwam op een rottende naaldhoutstobbe, foto’s Ruud kreeg door, dat het de
Knol
Appelboomkaaszwam
was, 100 % zeker. Oké,
leuk, dacht ik, even in de paddenstoelgids nakijken. Dat werd een hele zoektocht. In de meest
gangbare boeken wordt deze soort niet vermeld. Uiteindelijk vond ik een beschrijving. Het is een
matig algemene zwam, die op de Rode Lijst staat als kwetsbaar en die het meest wordt
waargenomen in het rivierengebied. Het is een warmteminnende soort, die voornamelijk in
cultuurlandschap, zoals parken en hoogstamfruitboomgaarden voorkomt. Vroeger verscheen de
Appelboomkaaszwam in wondgaten die ontstonden na bijvoorbeeld takbreuk in de appelbomen. De
hoogstamfruitbomen zijn veel gerooid. Daarmee verdween de groeiplaats voor de zwam en werd hij
steeds minder algemeen.

Foto 2: appelboomkaaszwam op de zilveresdoorn, circa 2,5 boven de grond;
foto’s Carolien Londerman en Ruud Knol

Deze omschrijving
vroeg om nader
onderzoek. Weer heb
ik de
paddenstoelwerkgroep ingeschakeld.
Maar nu was alleen
bekijken van de zwam
geen optie. Het beste
was om
sporenonderzoek te
doen.
Pauline Essenstam
heeft behoorlijk wat
uurtjes achter de
microscoop gezeten,
maar twijfelde bij de
uitkomst.

Waarschijnlijk was het wel de Appelboomkaaszwam, maar 100 % zeker weten .........
Toen hebben we de hulp van Menno Boomsluiter ingeroepen, mycoloog en lid van de
Paddenstoelenwerkgroep van de KNNV Epe-Heerde. We hebben een vers stukje zwam afgesneden
en bij Menno thuis afgegeven. Nu kon hij de sporen onderzoeken. Binnen een week had ik de
bevestiging: het was de Appelboomkaaszwam! Wat zoekt deze zwam nu op een Zilveresdoorn? Van
sommige paddenstoelen is bekend dat ze weleens een uitstapje maken naar een andere boomsoort.
Er zijn al Appelboomkaaszwammen waargenomen op populier, walnoot, wilg en paardenkastanje. Bij
gebrek aan zijn favoriete boom, zullen we maar denken. En nu hier in Apeldoorn op een hele oude
Zilveresdoorn.
Grappig dat je gewoon in een stadspark, waar kinderen spelen, honden worden uitgelaten, zo’n
bijzondere soort tegen kan komen.
*) Kaaszwammen hebben, anders dan bij gaatjes- en plaatjeszwammen, onder de hoed een
poriënlaag, waarin zich de sporenvormende organen bevinden. Momenteel kennen we ruim 20
soorten Kaaszwammen in ons land.

