
Verslag natuurexcursie Amerongse berg op 20 oktober 2018 
 

Met een beperkt groepje deelnemers – slechts 4 personen hadden zich aangemeld – reden 
we naar Amerongen, waar we de auto parkeerden bij het bosrestaurant aan de voet van de 
Amerongse berg. Na de recente droge weken met hoge temperaturen hadden we geen al te 
hoge verwachtingen wat betreft het aantal soorten paddenstoelen dat we zouden vinden, 
maar een boswandeling in dit gebied van de Utrechtse Heuvelrug is op zich al prettig. Aan 
het weer zou het niet liggen want het was prachtig wandelweer, niet koud en weinig wind. 
  

         
          Panteramaniet 
 

Dus vol goede moed wandelden we het bos in, langzaam omhoog. 
Links en rechts van het brede bospad stonden oude, hoge Beuken en op de grond lagen hier 
en daar dikke, dode beukentakken waarop we Porseleinzwammen (Oudemansiella mucida) 
ontdekten; op één zo’n tak ook de Goudvliesbundelzwam (Pholiota adiposa). Langs de 
bosrand, bij wat berken, zagen we Vliegenzwammen (Amanita muscaria) staan en op de 
stam van een dode berk de Berkenzwam (Piptoporus betulinus). Ook de Echte tonderzwam 
(Fomes fomentarius) en de Gewone oesterzwam (Pleurotus ostreatus) groeide op dode 
takken, evenals het  Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor) en het Gewoon 
meniezwammetje (Nectria cinnabarina). Op de grens van deze beukenlaan en het erachter 
liggende dennenbos groeiden zeer veel Echte honingzwammen (Armillaria mellea); ook 
stonden er Russula’s met een paarse hoed en Krulzomen (Paxillus involutus). Verderop 
onder de beuken zagen we een mooie Gewone heksenboleet (Boletus erythropus) en ook 
Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) en hier en daar een Regenboogrussula (Russula 
cyanoxantha) en een Parelamaniet (Amanita rubescens). Vooral de Parelamanieten waren 
nogal misvormd, hoewel ook de andere paddenstoelen meestal geen frisse, verse indruk 
maakten, maar nog wel goed te herkennen waren. Zo ook de Reuzenzwam (Meripilus 
giganteus) aan de voet van een machtige Beuk met in de buurt Gewone zwavelkoppen 
(Hypholoma fasciculare) en Kastanjeboleet (Xerocomus badius). 
 



        Parelstuifzwam 
 

We waren nu op de top van de Amerongse berg gekomen en besloten een smal bospad in te 
slaan, waar in de berm prachtige mossen groeiden. Langs dit pad zagen we enkele mooie 
exemplaren van de Hanenkam (Cantharellus cibarius) en op een stronk Geel hoorntje 
(Calocera cornea) en Spekzwoerdzwam (Phlebia tremellosa). Op een dode boom groeide de 
Dikrandtonderzwam (Ganoderma adspersum) en tussen het mos de Amethistzwam 
(Laccaria amethystina). 
Na geluncht te hebben op een van de spaarzame bankjes in dit gebied liepen we over een 
pad met jonge dennenaanplant waar Tweekleurige vaalhoeden (Hebeloma mesophaeum) 
groeiden en bij een stronk de Dennenvoetzwam (Phaeolus schweinitzii). Bijna terug bij ons 
vertrekpunt roken we de geur van de Grote stinkzwam (Phallus impudicus) en na enig 
zoeken tussen de bramenstruiken zagen we een vers exemplaar nog bedekt met de bruine 
sporenmassa. En zo bereikten we onze auto en keerden we voldaan huiswaarts, want al 
met al hadden we toch bijna 40 verschillende soorten paddenstoelen gevonden. 
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