
 
 

Nr Soort Afmetingen Giftigheid Zwamsoort/levenswijze Periode Biotoop KENMERKEN 

01 Inktzwam (geschubde) hoed 5-12cm hoog niet giftig Plaatjeszwam/saprofiet mei-nov Bos,weilanden,wegbermen 
Bij het rijpen zwartverkleurend, daarna als inkt 
omlaag druppelend. 

02 Aardappelbovist (kleine) vruchtl.5-10cm breed giftig Buikzwam/mycorrhiza juli-okt Loof en naaldbos Sporen zwart, bij rijpheid poedervormig. 

03 Echt judasoor vruchtl.3-8cm breed  niet giftig  Steeltjeszwam/saprofiet(pa) jan-dec 
Op takken en stammen van 
loofbomen vooral vlier 

Bovenzijde donzig, bruinroze, onderzijde 
gerimpeld. 

04 Zwavelkop (gewone) hoed 2-7cm breed giftig Plaatjeszwam/saprofiet mei-nov 
Op dood hout van 
loof/naaldbomen 

In bundels, hoed zwavelgeel met oranjebruin 
centrum, lamellen grijsgroen. 

05 Franjehoed (tranende) hoed 2-10cm breed niet giftig  Plaatjeszwam/saprofiet juni-nov 
Tussen gras, langs 
bospaden en wegbermen 

De hoed is bedekt met wollige vezels en tranend 
bij vochtig weer. 

06 Beukwortelzwam hoed 3-10cm breed niet giftig Plaatjeszwam/saprofiet juni-okt 
In loofbossen, vooral onder 
beuken 

De hoed is slijmig, glad tot rimpelig. Steel in de 
kleur van de hoed, wortelend diep in de grond. 

07 Platte tonderzwam hoed 10-75cm breed niet giftig Buisjeszwam/parasiet(sa) jan-dec 
Dood hout van loofbomen, 
soms op naaldbomen 

Bovenzijde gegroefd, knobbelig, glad, lichtbruin of 
kaneelbruin- of grijsbruin tot zwart met witte rand. 

08 Elfenbankje (gewoon) hoed  2-8cm breed niet giftig  Buisjeszwam/saprofiet jan-dec 
Dood hout van loofbomen, 
soms op naaldbomen 

Waaier tot rozetvormig, in grote groepen in rijen of 
dakpansgewijs groeiend. 

09 Geweizwam  vrucht. 1-7cm hoog niet giftig  Zakjeszwam/saprofiet jan-dec Dood hout van loofbomen 
Geweivormig vertakt, bovenste vertakkingen wit 
bepoederd. 

10 Fopzwam (gewone) hoed 1-5cm breed niet giftig Plaatjeszwam/saprofiet juni-nov 
Op alle grondsoorten, loof 
en naaldbossen 

Hoed rood of bruinachtig, bij droging verblekend 
en omkrullend. 

11 Zadelzwam  hoed 10-40cm breed niet giftig Buisjeszwam/wondparasiet(sa) apr-okt 
Op levend en dood hout van 
loofbomen. 

Steel vaak kort, hoed zadelvormig. 

12 Mycena (bundel) hoed 1-5cm breed niet giftig Plaatjeszwam/saprofiet juni-okt 
Op stronken en takjes van 
loofbomen 

Hoed wit-gelig gestreept, steel licht tot donkergrijs. 

13 Gele korstzwam vrucht. 2-4cm breed  n.v.t. Buisjeszwam/saprofiet jan-dec 
Op dood hout van 
loofbomen 

Gele kleur en de harige hoed. 

14 Witte kluifzwam hoed  3-6cm hoog giftig Zakjeszwam/saprofiet aug-nov 
Langs wegen en 
voedselrijke loofbossen 

Hoed zadelvormig, witachtig met bleek geelbruine 
onderzijde. 

15 Waaierkorstzwam  hoed  2-5cm  n.v.t. Buisjeszwam/saprofiet jan-dec 
Op dood hout van 
loofbomen 

Harig-viltige hoed met witte rand. 

16 Meniezwammetje vrucht. 0.2-0.4mm  n.v.t. Zakjeszwam/saprofiet jan-dec 
Op dode en levende takken 
van bomen 

Kogelvormig, ruw, scharlaken-tot bruinrood, in 
framboosachtige groepjes groeiend. 

17 Mosklokje  hoed 3-6cm breed giftig Plaatjeszwam/saprofiet sep-nov 
Op mosrijke takken en 
stammen van rottend hout 

Hoek klokvormig, vochtig kleverig okerbruin. 

18 Inktzwam (glimmer) hoed 1-3cm breed  niet giftig Plaatjeszwam/saprofiet  mei-okt 
In bundels op dode 
stammen van loofbomen 

Hoed beige tot okerbruinachtig met 
glimmerachtige korreltjes. 

19 Peksteel  hoed 5-20cm breed niet giftig Buisjeszwam/saprofiet juni-nov Op dood en levend loofhout 
Hoed is trechtervormig en kleurt van grijsbruin 
naar kastanjebruin. 

20 Rookzwam  hoed 4-10cm breed n.v.t. Buisjeszwam/saprofiet  sep-apr 
Op dood hout vooral wilg 
populier en esdoorn. 

Hoed grijsbruinachtig met witte rand, buisjes 
verkleuren bij druk zwak bruinachtig. 

21 Week oorzwammetje hoed 1.5-6cm breed niet giftig Plaatjeszwam/saprofiet aug-nov 
Op oude stronken van 
loofbomen 

Oppervlak gelatineus. 

22 Fluweelpootje (gewoon) hoed 2-10cm breed niet giftig Plaatjeszwam/saprofiet sep-mrt 
Op stronken  en stammen 
van loofbomen 

Hoed glad en slijmerig, geel met oranje- tot 
roodbruin centrum. 

23 Witte bultzwam hoed 5-20cm breed niet giftig  Buisjeszwam/saprofiet jan-dec Op stronken van loofbomen 
Hoedoppervlak glad, grijzig-wit, vaak groenig door 
algengroei. 

24 Witte koraalzwam Vruchtlichaam 2-8cm giftig Zakjeszwam/saprofiet aug-nov In loof/naaldbossen Wit, dicht vertakt met gewimperde uiteinden. 
 

 Saprofiet: leeft van afgestorven plantaardig materiaal (blad, takken en dode boomstammen) 

 Parasiet: tast levende planten en bomen aan  

 Mycorrhiza: zijn gebonden aan een bepaalde boom of plant 
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