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Paddenstoelen langs wegen en in parken vormen zo nu dan, als zij plotseling 
en in sommige jaargetijden zelfs massaal verschijnen, een verrassend en 
sprookjesachtig decor, waarvan veel mensen kunnen genieten. Vooral 
opvallende zwammen, zoals bijvoorbeeld Biefstukzwam, Eikhaas, Grote 
parasolzwam, Grote sponszwam, Pruikzwam, Reuzenzwam, Zadelzwam, 
Zwavelzwam en grote toefen Honingzwammen of Oesterzwammen kunnen de 
aandacht van wandelaars trekken en veel bewondering oogsten. Het is 
eigenlijk een beetje vreemd dat er soms mensen zijn die in zo'n opengesteld 
wandelgebied, waar veel mensen komen, voor zichzelf zo'n mooie 
paddenstoel gaan afsnijden met als gevolg dat niemand er meer iets aan 
heeft. Het achterlaten van de beschadigde resten maakt het nog treuriger. 
Wist je dat zelfs de Pruikzwam al geruime tijd geheel ecologisch gekweekt 
wordt en als ‘pom pom blanc’ (soms ook wel als ‘leeuwenmanen’ of ‘apekop’) 
bij de paddenstoelkraam op de markt en in natuurwinkels gewoon te koop is? 

Op de Veluwe ontdekten deze kinderen in 2013 de in ons land vrij zeldzame Pruikzwam, 
die een week later bleek te zijn ‘geoogst’... of vernield in de beleving van veel wandelaars!

De natuur is van iedereenDe natuur is van iedereen

Het wildplukken van planten, bessen en paddenstoelen is, net als het 
verantwoord jagen van wild, tegenwoordig een trend waar steeds meer de 
aantrekkingskracht van wordt gezien.
Het gevolg is dat steeds meer mensen hun geluk beproeven en proberen een 
exclusieve toevoeging aan hun maaltijd op tafel te zetten, vaak ook nog met 
het idee dat het lekkerder en wie weet zelfs gezonder is dan wat te koop is in 
de winkel. Zeker is dat het in de natuur verzamelde voedsel niet op 
dieronvriendelijke wijze en met massa's bestrijdingsmiddelen en/of onnodige 
toevoegingen is geproduceerd en de spanning en verrassing van het zelf 
zoeken geven bovendien een extra prettig gevoel: wat je met je eigen handen 
oogst, is bijzonderder en dus lekkerder!

Er zijn echter ook veel mensen die deze ontwikkeling met zorg volgen en er 
allerlei bezwaren tegenin brengen: men is bang dat onze kostbare en schaarse 
natuur schade oploopt. 

Met het oog daarop wil de NMV, als belangrijkste kenniscentrum voor 
paddenstoelen, met deze brochure een bijdrage leveren aan de discussie. 
Enerzijds omdat paddenstoelen de vruchtlichamen van schimmels zijn die een 
belangrijke rol spelen in de natuur en het goed is te beseffen dat je zodanig 
kunt leren oogsten dat die natuur daar zo min mogelijk onder lijdt. We zijn nu 
eenmaal met veel mensen in ons land en de beschikbare natuur is beperkt en 
staat bovendien onder grote druk, doordat er op veel plaatsen nog steeds 
sprake is van verdroging, vermesting en het verdwijnen van voor 
paddenstoelen belangrijke leefgebieden. Anderzijds om teleurstelling te 
voorkomen, want het plukken van paddenstoelen is nooit zonder risico en een 
paar handige tips om zo te verzamelen dat je ook echt wat aan je oogst hebt, 
vergroten het plezier. 

Veilig paddenstoelen verzamelen 
met hart  voor de natuur! 

Wat doet de NMV?

De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) houdt zich bezig met de studie van 
paddenstoelen en niet met het verzamelen voor consumptie. Tijdens activiteiten van de 
NMV worden geen paddenstoelen geplukt om op te eten. Deze gedragscode wordt door 
alle leden gerespecteerd en is in een plukstandpunt vastgelegd. In dit standpunt staat ook 
waarom mycologen paddenstoelen soms wèl plukken. Dit volledige plukstandpunt kan 
worden gevonden op www.mycologen.nl/plukstandpunt.html.

In deze brochure vind je informatie over de achtergrond van het paddenstoelenplukken en 
de houding die de NMV hierbij aanneemt met tips voor wildplukkers die kunnen helpen het 
plezier hierin te vergroten en met liefde en respect voor de natuur te werk te gaan.

Onze extra tips:

Let er bij het verzamelen op dat je geen andere organismen beschadigt of 
verstoort en ga niet buiten de paden als dat niet is toegestaan

Vergroot je kennis van paddenstoelen: leer welke rol zij spelen in de 
natuur en voor welke dieren zij als voedsel dienen, sluit je aan bij een 
werkgroep of vereniging om meer soorten en hun bijzonderheden te leren 
kennen

1. Verzamel alleen soorten die je 100% kent

2. Verzamel eetbare en onbekende of niet-eetbare soorten in 
verschillende tassen 

3. Verzamel paddenstoelen in een mand of stoffen tas, zo voorkom je 
broeien en bederf

4. Verwerk alleen jonge, stevige paddenstoelen. Paddenstoelen die 
(gedeeltelijk) bedorven of aangetast zijn kun je beter laten staan. 
(Let vooral op maden en zachte of rare plekken) 

5. Verhit paddenstoelen tijdens de bereiding altijd voldoende: rauw 
kunnen sommige soorten giftig zijn. (Echt giftige paddenstoelen 
worden NIET minder giftig door verhitten) 

6. Pluk paddenstoelen voorzichtig helemaal tot op de bodem af. Laat 
geen sporen achter waaraan anderen zich kunnen ergeren en laat 
heel jonge paddenstoelen staan

7. Verzamel geen Rode Lijstsoorten of paddenstoelen die zeldzaam zijn. 
Kijk hiervoor op: www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen

8. Verzamel ten hoogste zoveel paddenstoelen als je in één keer voor 
jezelf kunt verwerken

De complete tekst met aanwijzingen voor de wildplukker is te vinden op: 
www.allesoverpaddenstoelen.nl/plukken.html (scan de QR-code!)
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Gouden tips bij het wildplukken



Traditioneel zijn Nederlanders geen paddenstoeleneters: het vooroordeel dat 
paddenstoelen meestal giftig zijn, zat stevig in onze volksaard verankerd en het 
plukken van wilde paddenstoelen voor consumptie werd maar door een 
betrekkelijk kleine groep mensen beoefend. Echter, in de laatste decennia is er een 
groeiende beweging van wildplukkers is in ons land (en daarbuiten!) van mensen 
die het eten uit de natuur voorstaan. Als gevolg daarvan staan sommige 
natuurbeheerders het wildplukken van paddenstoelen op beperkte schaal 
tegenwoordig toe. Hoewel men binnen de NMV niet onverdeeld gelukkig is met 
deze ontwikkeling, wordt wel ingezien dat de vereniging met haar grote 
deskundigheid op het gebied van paddenstoelen hierop moet inhaken. Met goede 
en gerichte voorlichting willen mycologen bereiken dat wildplukkers ook een 
beetje meer door hun ogen naar de paddenstoelen en de natuur gaan kijken. 
Door een aantal richtlijnen en tips bij het verzamelen van eetbare paddenstoelen 
te geven, kan worden bereikt dat de natuur zo weinig mogelijke schade 
ondervindt van het wildplukken en er ook aandacht komt voor kwetsbare en 
bedreigde soorten. Tenslotte is de natuur gebaat bij de mens die zich als onderdeel 
ervan voelt in plaats van alleen als gebruiker of zelfs als tegenstander. Oogsten 
uit de natuur is niet hetzelfde als oogsten van een akker.

Veranderde tijdenVeranderde tijden

In 1937 gaf de Nederlandsche Mycologische Vereeniging (NMV) een brochure uit, 
waarin zij plukadviezen gaf en soorten noemde die men goed kan eten. De 
inleidende tekst bij het hoofdstuk ‘Paddenstoelen eten’ in die brochure is 
geschreven door onze beroemdste mycologe, Catharina Cool, de auteur van ‘Het 
paddenstoelenboekje’ (Cath. Cool & H.A.A. van der Lek, 1913) en bedenkster van 
tal van Nederlandse paddenstoelnamen (tot 1913 waren die er nog nauwelijks). De 
inleiding wordt gevolgd door beschrijvingen van eetbare soorten en eenvoudige 
recepten, geillustreerd met afbeeldingen uit voornoemd boekje. Ook tijdens de 
tweede wereldoorlog gaf de NMV voorlichting over eetbare paddenstoelen in 
verband met de voedselschaarste die toen heerste. 

Na de oorlog ontstond er een, soms hevige, discussie, tussen de paddenstoelen-
eters en leden die de natuurbeschermingsgedachte omarmden. Zeker toen 
duidelijk werd dat paddenstoelen in ons land sterk achteruitgingen. Ook door 
andere organisaties werd in die tijd actie gevoerd: zo maakte het IVN zich sterk om 
het maken van herfststukjes op scholen uit te bannen. Aanvankelijk werd gedacht 
dat het plukken op zich de oorzaak van de achteruitgang was, nu weten we dat 
het vooral milieuvervuiling zoals verzuring en vermesting is, gepaard gaande aan 
verdroging die de paddenstoelen hebben doen verdwijnen. De natuurbescher-
mingsgedachte in ons land begon het te winnen van het idee dat de natuur er was 
om de mens van voedsel te voorzien. Dat is tot op de dag van vandaag nog steeds 
zo, niet alleen in paddenstoelen-
kringen, maar ook daarbuiten.

In deze periode ontwikkelde zich 
daardoor een gedragscode, die door de 
NMV werd vastgelegd in haar 
plukstandpunt. Hierin werd niet alleen 
het plukken voor consumptie binnen 
NMV-verband afgewezen, maar tevens 
duidelijk gemaakt waarom in sommige 
gevallen het plukken nodig was, juist 
in het kader van onze grootschalige 
inventarisatie van de funga (paddenstoelenrijkdom) van Nederland. Voor serieuze 
studie en determinatie moeten paddenstoelen soms worden geplukt, omdat veel 
soorten in het veld niet met zekerheid kunnen worden herkend en dan thuis 
microscopisch moeten worden onderzocht. Ook voor educatie is het plukken vaak 
onvermijdelijk, bijvoorbeeld om alle kenmerken goed te kunnen laten zien en om 
ervoor te zorgen dat een hele groep mensen niet van het pad af hoeft. Leden van 
de NMV zorgen ervoor dat in druk bezochte natuurgebieden het plukken op een 
voor het publiek onopvallende wijze gebeurt, zonder visuele schade. Dit houdt dus 
ook in dat geplukte maar niet meegenomen paddenstoelen niet zichtbaar bescha-
digd achterblijven en omgekeerde boomstammen weer worden teruggeplaatst.

De NMV en het plukken van paddenstoelen voor consumptie: een stukje geschiedenisDe NMV en het plukken van paddenstoelen voor consumptie: een stukje geschiedenis

Op zich is er geen directe relatie aangetoond tussen het plukken en de achteruit-
gang of het verdwijnen van paddenstoelen. Maar paddenstoelen groeien vaak wel 
in kwetsbare biotopen die gemakkelijk verstoord kunnen worden door (massaal) 
plukken. Ook vinden leden van de NMV het belangrijk dat in een dichtbevolkt land 

met weinig natuur iedereen moet kunnen 
genieten van de mooie paddenstoelen die hij of zij 
tijdens een wandeling tegenkomt.

Dit gedachtegoed heeft binnen de NMV stevig 
postgevat. Vrije natuur is in Nederland een 
schaars goed dat ook nog eens wordt bedreigd 
door verschillende vormen van milieuvervuiling 
en verdroging. Veel natuurgebieden die nog in 
enig goede staat verkeren zijn bovendien vaak 
kwetsbaar, zodat het bezoek ervan goed geregu-
leerd dient te worden. Voor het beschadigen van 

planten en paddenstoelen en het verstoren van dieren moet worden gewaakt en 
grenzen tussen wat wel en wat niet geplukt of verstoord mag worden zijn vrijwel 
niet te trekken. Binnen de NMV, waar hard gewerkt wordt om het natuurbeheer zo 
te adviseren dat ook paddenstoelen (weer) kansen krijgen, wil men dus helder zijn 
over haar doelstellingen. Men vindt dat het oogsten van eten uit de weinig 
beschikbare en kwetsbare natuur niet te rijmen is met natuurbescherming.

Paddenstoelen in de natuurPaddenstoelen in de natuur Verwisseling en risico voor vergiftigingVerwisseling en risico voor vergiftiging

Op het eerste gezicht denken we dat paddenstoelen vooral in de natuur groeien. 
Maar door verschillende milieu-invloeden is de natuur in ons land de afgelopen 
vijftig jaar flink veranderd. Door verzuring, verdroging en 
vermesting zijn veel paddenstoelen zeldzaam geworden en is de 
diversiteit in natuurgebieden sterk teruggelopen. Wetgeving en 
goed beheer hebben ervoor gezorgd dat de achteruitgang is 
komen stil te staan en de laatste jaren is er zelfs hier en daar 
enig herstel, maar de oude situatie is nog lang niet bereikt. Dit 
komt met name doordat de gevolgen van verdroging en 
vermesting nog heel lang doorwerken, omdat er bijna overal 
teveel voedingsstoffen in de bodem zitten die vooral verruiging 
veroorzaken. Deze verruiging heeft onder andere tot gevolg dat 
er minder plaats is voor de oorspronkelijke planten. Alleen in 
wegbermen en gebieden waar zg. verschralingsbeheer wordt 
toegepast, bijvoorbeeld door regelmatig te maaien en het 
maaisel af te voeren, is het herstel al verder gevorderd en het 
bijzondere is dat er hierdoor tegenwoordig veel meer 
paddenstoelen in wegbermen en stedelijk gebied groeien dan in 
natuurgebieden.

Paddenstoelen vervullen belangrijke functies in de natuur. De schimmels, waarvan 
paddenstoelen feitelijk slechts de voortplantingsorganen zijn, leven in de bodem 
of in andere organismen, zoals levend en dood hout, en zetten daar tal van 
organische stoffen om in nuttige stoffen die weer door planten kunnen worden 
gebruikt. Sommige schimmels zijn dan ook echte opruimers, maar er zijn ook 
schimmels die tijdens het afbraakproces alle nuttige stoffen meteen doorgeven 

aan planten en bomen, doordat zij met de 
wortels hiervan zijn samengegroeid. Met een 
duur woord worden deze schimmels 
mycorrhizasymbionten genoemd. Veel populaire 
eetbare soorten, zoals Gewoon eekhoorntjes-
brood, Kastanjeboleet, Hanenkam (Cantharel), 
Russula’s en Melkzwammen behoren tot deze 
bijzondere groep en vind je dan ook altijd in de 
buurt van bomen. Maar om hun werk goed te 
kunnen doen, hebben schimmels zuurstof nodig 
en daarom is het belangrijk dat de bosbodem 
luchtig is. Als je door een bos loopt, is dat niet 

meteen nadelig, maar als er veel mensen van het pad gaan, leidt dit tot 
bodemverdichting. Vandaar dat je in kwetsbare gebieden niet van de paden mag 
en het spreekt voor zich dat je dit als natuurliefhebber respecteert en in zulke 
gebieden dus ook geen paddenstoelen gaat zoeken. Maar omdat de meeste 
soorten talrijker zijn in bermen en parken dan in het bos, is dit eigenlijk ook 
helemaal niet nodig!

Eigenlijk is de kans op verwisseling van eetbare met giftige paddenstoelen een 
sprookje. Wie zich beperkt tot de soorten die hij of zij goed heeft leren kennen en 
deze soorten in zijn eigen omgeving verzamelt, zal zich zelden vergissen. Het best 
worden de soorten gekend die men door overlevering van ouder op kind heeft 
leren kennen. Toch gebeurt het zo nu en dan dat mensen ziek worden van 
paddenstoelen. Bijna altijd komt dat doordat men zijn eigen kennis overschatte, 
nieuwe soorten uitprobeerde of vertrouwde op iemand die beweerde dat hij of zij 
het wel wist. Of omdat iemand – bijvoorbeeld een kind – per ongeluk ‘verkeerde’ 
paddenstoelen in de mand deed terwijl men even niet oplette. Ook komt het nogal 
eens voor dat bij het verzamelen niet kritisch genoeg wordt gelet op de kwaliteit: 
bedorven, beschimmelde of verrotte exemplaren van eetbare paddenstoelen 
kunnen ook veel ongemak geven als je ze dan toch eet. Komt men oorspronkelijk 
uit een andere omgeving (bijvoorbeeld een ander land), dan zal men de eetbare 
soorten in de nieuwe omgeving eerst goed moeten leren kennen.

Wie paddenstoelen plukt om te eten zal steeds, bij elk exemplaar, alle kenmerken 
moeten controleren, want inderdaad zijn er veel paddenstoelen die op het eerste 
gezicht sterk op elkaar lijken en ook is het waar dat verschillende  eetbare en niet-
eetbare  soorten door elkaar kunnen groeien!  Wil je nieuwe paddenstoelen leren 
kennen, dan ben je vaak aangewezen op boekjes waar niet alle soorten in staan 
afgebeeld. Ook al lijkt jouw paddenstoel heel sterk op een afgebeelde soort in een 
boek, dan is dit toch geen zekere determinatie: geen enkel boek toont alle soorten 
en daarnaast is de variabiliteit van paddenstoelen zo groot dat het eerder toeval 
is als dit gebeurt! Lees dus vooral de beschrijving goed en laat je vondst bij 
voorkeur controleren door een deskundige voordat je ervan gaat eten!

Mensen die door het eten van wilde paddenstoelen ziek worden (of zelfs 
doodgaan!), zijn hiervoor volledig zelf verantwoordelijk.
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