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HERINNERING DONATIE 2014
HOE WORDT U DONATEUR?
Voor een bijdrage van € 17,50 per
jaar bent u donateur van de Stichting
Vrienden van het Cantonspark. U steunt
ons daarmee om het Cantonspark
als waardevolle tuin voor Baarn te
behouden.
Stort uw bijdrage op:
Bankrekening RegioBank Baarn,
IBAN:
NL51RBRB0983574944
BIC:
RBRBNL21
t.n.v. Vrienden van het Cantonspark.

december 2014

Mocht u uw donatie 2014 van minimaal
€ 17,50 nog niet overgemaakt hebben, dan
verzoeken wij u vriendelijk deze alsnog over te
maken op onze RegioBank rekening NL 51 RBRB
0983574944.
Tip : aangezien Stichting Vrienden van het Cantonspark de ANBI status heeft, kunt u deze gift
aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting
over 2014.
Voorplaat omslag: Hamamelis x intermedia. Binnenkant
omslag: Schijncamelia.
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VOORWOORD
Het is gebruikelijk om in het voorwoord
achterom en vooruit te kijken. Evenals alle
voorgaande jaren waren wij als Stichting
Vrienden van het Cantonspark op 6 september uiteraard weer aanwezig op het
Cultureel Festival met een mooie kraam.
Ook dit keer had vooral Urja Niet-Graafland onze stand weer prachtig versierd
met groen uit het Cantonspark. Er was veel
aanloop van belangstellenden, waarbij
er zowel interesse was om donateur te
worden als ook voor het vrijwilligerswerk.
Op het Cultureel Festival stond naast ons
de jubilerende Historische Kring Baerne,
die enkele weken later haar 40 jarig jubileum vierde met een symposium op kasteel
Groeneveld. Een ander jubileum was dat
van Groei en Bloei 115 jaar, gevierd onder
werkelijk fantastische weersomstandigheden op het landgoed van de familie Luth in
Soestdijk op 18 oktober.
En … In 2015 staat ons weer een jubileum
te wachten, het honderd jarig bestaan van
de Wintertuin en het Cantonspark. Wij zijn
al druk bezig met de voorbereidingen voor
de viering van het Cantonspark, maar we
laten het op dit moment nog even een
verassing worden. Helaas echter staat
de Wintertuin nog steeds leeg. Bij het ter
perse gaan van deze Nieuwsbrief werd in
de media gemeld dat Red Force bv van
de gemeente Baarn geen vergunning
krijgt om in de Wintertuin een grand café
en een vlindertuin te beginnen. Dat heeft
het college van B en W laten weten aan
Red Force eigenaar Frans Duijvestijn. Het
is toch wel bijzonder jammer dat bij het
100-jarig bestaan van deze kas het niet
december 2014
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ter plekke gevierd kan worden en zelfs bijzonder vreemd als een andere locatie zou
moeten worden gezocht voor de viering
van dat jubileum. Bij leegstand valt er
eigenlijk niets te vieren…
En dan te bedenken dat de vermaarde
professor Johanna Westerdijk op villa
Madoera de tekst: ‘werken en feesten vormt
schoone geesten’ liet aanbrengen. Wie
het programma van Maarten van Rossem
op RTV Utrecht op 20 november heeft
gezien over de geschiedenis van de oude
villa Java waar baanbrekend onderzoek
werd gedaan naar o.a. de iepenziekte,
kon op het nieuwe gebouw van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures deze
spreuk ook lezen. Misschien zou de Stichting tot behoud erfgoed Wintertuin eens
wat meer moeten stilstaan bij deze spreuk!
Natuurlijk staat er voor 2015 ook weer

een donateursexcursie op het programma
waarover wij u tijdig zullen informeren.
Na de verkiezingen dit voorjaar is het een
tijd onduidelijk geweest onder wie het
beheer van Het Cantonspark viel. Wethouder Kees Koudstaal heeft het dossier van
de Wintertuin onder zijn beheer, dus in
eerst instantie viel het beheer van het Cantonspark ook onder hem en wij hebben die
eerste maanden een zeer prettig contact
met hem gehad. Ondertussen is er meer
duidelijkheid gekomen en heeft wethouder Margreet Breukelaar heeft het beheer
van het Cantonspark in haar portefeuille.
Op 3 december jl. hebben onze voorzitter en secretaris een zeer aangenaam en
vruchtbaar gesprek met haar gehad . Het
komende jaar en jaren zullen we nauw
gaan samenwerken om het onderhoud te
verbeteren, het Cantonspark op te waarderen en hopelijk eindelijk gefaseerd het park

Huize Madopera aan de Javalaan in Baarn met de spreuk van Johanna Westerdijk
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in zijn oude glorie te gaan restaureren. Het
grootste struikelblok bij dit laatste zijn
natuurlijk de financiën.
Rondleidingen
Door de fraaie nazomer bleef het blad erg
lang aan de bomen en konden de deelnemers aan de laatste publieksrondleiding
op 25 oktober genieten van de prachtige
kleuren van o.a. de Amberboom en de Perzische parottia. Diezelfde middag hadden
we nog een andere bijzondere rondleiding
op verzoek van de Pauluskerk in het kader
van hun jaarthema: De schepping. Een
groot aantal mensen was hierbij aanwezig.
De winterrust is nu ingetreden. De koude
brengt het park tot rust. Alleen de toverhazelaars zullen straks in januari/februari het

park met hun prachtige kleuren betoveren.
En ondanks dat wij dan geen maandelijkse
rondleiding verzorgen raden wij u zeker
aan het park dan te bezoeken.
Maar achter de schermen zijn wij druk
voor jullie bezig. In het verleden ging
Huub van der Aa altijd een paar maal
met nieuwe rondleid(st)ers door het park
en elk jaar aan het begin van het seizoen
met alle rondleid(st)ers ter opfrissing van
alle kennis. Nu Huub van zijn zeer welverdiende rust geniet hebben wij een andere
oplossing moeten zoeken. Wij zijn daarom
druk bezig om een handboek samen te
stellen speciaal voor alle rondleid(st)ers.
Een hele klus aangezien het Cantonspark,
door haar verleden als botanische tuin,
honderden bijzondere bomen en struiken

Publieksrondleiding op 25oktober 2014.
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Publieksrondleiding op 25 oktober 2014. voor de lege Wintertuin.

telt waarvan niet alleen de kenmerken,
maar vaak ook de geschiedenis en eventueel bijzondere verhalen eromheen moeten
worden beschreven.
Van de Beheercommissie
Op ons jarenlang aandringen heeft de
firma Van Es in opdracht van de Gemeente
een strook van twee meter vanaf het hek
aan de Abel Tasmanlaan en de Piet Heinlaan vrijgemaakt van ‘overtollig’ groen.
Vooral veel (grote) zaailingen van diverse
Esdoorns, Laurierkers (Prunus laurocerasus
‘Rotundifolia’), hazelaars en enkele niet
botanisch bijzondere struiken zijn verwijderd met wortel en al, zodat deze het
komende jaar ook niet meer zullen terugkomen. Iets dieper in de borders is een
gedeelte van de hazelaars drastisch teruggesnoeid; deze zal weer een mooie vorm
6

krijgen. De doorkijk naar het park is er
beslist fraaier door geworden en het Cantonspark oogt frisser. In de Moestuin is een
perk met zeer slechte en bemoste rozen
verwijderd.
De inventarisatie van bomen en struiken zal
nog worden afgerond. In totaal heeft onze
beheercommisie nu 501 bomen (waaronder een paar grotere struiken) geïdentificeerd, maar voor een klein aantal coniferen
zal een specialist ingeschakeld worden. Dit
geldt ook voor de Rhododendrons en de
Azalea’s; een deel hebben we zelf kunnen
identificeren, maar zeker bij de azalea’s
bleek afgelopen voorjaar dat we een zeer
grote diversiteit in het park hebben, waar
we dit voorjaar een deskundige specialist
bij zullen halen. Deze winter zullen we alle
Toverhazelaars bekijken.
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Vrijwilligers
De vrijwilligers zetten zich iedere eerste
zaterdag van de maand in voor het park.
Onder begeleiding van Ruud de Meij
en Urja Niet-Graafland wordt er ijverig
gesnoeid, onkruid en jong opschot verwijderd en afval opgeruimd. O.a. de grote
moerbei bij de werkplaats is na 2,5 jaar
verwaarlozing nu weer keurig gesnoeid
en hazelaars die aan de gazonzijde van de
plantvakken staan en niet door de firma
Van Es zijn gesnoeid worden ook onder
handen genomen. Voor hun inzet zijn wij
zeer dankbaar. Uiteraard is er ook tijd voor
gezelligheid. Halverwege de ochtend is
er altijd een uitgebreide koffiepauze met
gebak. Deze groep vrijwilligers is echter
klein en kan uitbreiding goed gebruiken.
Dat zou het mogelijk maken om meer op
deze zaterdagochtenden te kunnen doen
en/of eenmaal in de veertien dagen aan
het werk te gaan. U kunt hierover informatie inwinnen of zich aanmelden bij ons
secretariaat (secretariaat@cantonspark.nl).
Verderop kunt u een verslag lezen over
een speciaal project wat onze toegewijde
vrijwilligers op dit moment onder handen

nemen, te weten het renoveren van het
Bletilla striata plantvak. De uit Oost-Azië
en Japan afkomstige Betilla striata, oftewel
Aardorchidee, is één van de eerste tuinorchideeën die we in Nederland kennen en
in mei-juni overvloedig bloeit met paarsige bloemen. In het Cantonspark staan ze
solitair in een ronde border links vanaf de
hoofdingang.
De eerste zaterdag in januari zal het vrijwilligerswerk in het Cantonspark worden
overgeslagen, maar ijs en weder dienende,
gaan we in februari weer volop aan de slag.
Verder zijn we vanuit het bestuur aan het
bedenken hoe we een educatief programma voor de jeugd kunnen samenstellen,
kortom de Stichting zal zich ook in 2015
inzetten om het park te promoten en te
helpen onderhouden. Hopelijk samen met
veel mensen die het park een warm hart
toedragen, als donateur en/of in de praktijk als vrijwilliger.
Degenen, die dit al jarenlang doen, danken
wij heel hartelijk voor hun support. Wij
wensen ieder een gezond en voorspoedig
2015 toe.
Het bestuur

december 2014

7

De vrijwilligers en Cantonspark-klussen
Naast het doorgaande ruimen van ongewenste zaailingen, Bramen en afval,
hebben de vrijwilligers ook het afgelopen
jaar een aantal specifieke klussen geklaard.
Eén van de laatste gerichte aanpakken is
het opschonen van het Orchideeënperk
aan het pad naar het Tennishuisje. De
laatste werkzaterdagen van 2014 zijn vnl.
besteed aan dit Bletilla striata-perk, dat
overwoekerd begon te raken met Bramen,
allerlei zaailingen en een invasieve grassoort.
Deze ongewenste harde groeiers waren
niet tussen de schijnknollen van deze
orchideeënsoort uit te krijgen, al deden
wij daar nog zo ons best op. Besloten werd

8

dit rigoreuzer aan te pakken. Na overleg
met John Nieuwenhuis zijn wij 1 november begonnen met het opnemen van het
perk en alle schijnknollen handmatig te
schonen. Al snel bleek dat dit veel geduld
vroeg en enorm veel werk was; een heuse
‘pulk’klus! Spontaan werd besloten een
extra ‘pulk’dag in te lassen (zaterdag 22
november), zodat we zaterdag 6 december
deze klus konden afronden. De schijnknolletjes moesten secuur ontdaan worden van
alle wortel-restanten van de ongewenste
indringers en vooral die van het hardnekkige gras. Zoals de foto’s tonen, was het weer
ons op 1 november goed gezind (het was
zo zacht, dat er zelfs een parkbezoekster in
bikini van de zon en ca. 20 °C genoot). De
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schone knolletjes werden opgeslagen en
in het voorjaar weer herplant en wellicht
kunnen we een tweede Orchideeënperk
maken. De mannelijke vrijwilligers hielpen
ons de 1e november op weg door heel wat
kluiten voor ons op te scheppen, waarna
wij dames met ‘het gepriegel’ aan de slag
konden. De heren wierpen zich (liever) op
het korthalen van een aantal Hazelaars aan
het eind van de vijver. De in november in
de Baarnse Courant aangekondigde snoeibeurt van de Moerbei, werd naar december verschoven; door het zachte weer had
de indrukwekkende leiboom namelijk nog
volop sapstroom! Het is verder nog het vermelden waard, dat we in oktober een verdronken Marterachtige uit de vijverloop
opgevist hebben. Een parkbezoeker had
ons attent gemaakt op dit “dood, kat-ach10

tig dier in het water”. Determineren van dit
dier gaf wat moeilijkheden, zodat we niet
precies weten welke soort het hier betrof.
VRIJWILLIGERSDAGEN
Wie heeft er zin om in onze groene Park
te werken? Als u zin, tijd en gelegenheid hebt, kunt U iedere eerste zaterdag van de maand in het park werken
van 10.00 – 13.00 uur onder leiding van
Urja Niet-Graafland en Ruud de Meij,
leden van de beheercommissie. Voor
gereedschap, koffie en thee (pauze
rond 11.15 uur) wordt gezorgd. Het is
wel handig om zelf handschoenen mee
te nemen. Opgeven van tevoren is niet
nodig.
december 2014
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Kerstboomwandeling in Blijdenstein
Op zondagmiddag 14 december was
de jaarlijkse kerstbomenwandeling in
Pinetum Blijdenstein in Hilversum. De aanwezigen werden ontvangen in Klein Vogelenzang, het gezellige bezoekerscentrum
van het Pinetum. De heer Pieter Hoogenraad, getooid met kerstmuts, vertelde
over de geschiedenis van de kerstboom
en waarom er ballen in gehangen worden.
De Germanen vierden hun zonnewende
feest, omdat de dagen na 21 december
weer gaan lengen en de vruchtbaarheid,
gesymboliseerd door het groen, terugkeert. De Romeinen vierden Saturnalia,
waarbij de dood van het afgelopen jaar en
de geboorte van het nieuwe jaar gevierd
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werd met altijd groene planten. Zij vierden
ook Sol Invictus, de zon is weer te zien.
Uiteindelijk bepaalde keizer Constantijn
dat de geboorte van Christus gevierd zou
worden op 25 december.
Maarten Luther heeft als eerste de kerstboom geïntroduceerd in 1538 voor de
kathedraal van Straatsburg. Er werden
ballen in gehangen die de appels uit het
paradijs symboliseerden, een piek de ster
van Bethlehem. De Engelse koningin Victoria trouwde met de Duitse Albert van
Saksen-Coburg. Albert miste de boom en
introduceerde die op Buckingham palace.
Via hof en adel werd het gebruik van de
kerstboom in Europa verspreid, Amerika
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volgde. In 1982 stond voor de eerste maal
een kerstboom op het St. Pietersplein,
dankzij de Poolse paus. Lange tijd hadden
Rooms Katholieken alleen een kerststal en
Protestanten een kerstboom.
Buiten werden
met Paulien Frieling
diverse bomen bezocht die als kerstboom
kunnen fungeren. Zij deed dat aan de hand
van een folder met mooie plaatjes van de
Praxis en de Gamma en vertelde over de
voor-en nadelen van Nordmannspar, Servische Spar, Fijnspar etc.

3,14 x200 = 628. Dus ca. 6 meter snoer met
lampjes.
De wandeling werd afgesloten met Glühwein of warme chocolade melk met kerstbrood. Beslist een aanrader voor volgend
jaar!
Pinetum Blijdenstein organiseert twee
erwtensoep wandelingen, in januari en in
februari, informatie op de website www.
pinetum .nl
Geet de Lange

Grappig was het berekenen van het aantal
ballen en de lengte van een lampjesslinger
voor een boom van 2 meter. Daar kwam
wiskunde aan te pas. De √ uit 17 gedeeld
door 20 x200 = 0,2x200- 40 ballen. Voor de
slinger weer een andere formule : ∏x200 =
12
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Coniferen - deel 4
DE ARAUCARIACEAE
De enige vertegenwoordiger van deze
familie die wij hier buiten kennen is de
slangenden of apenboom (monkeypuzzle
tree) uit Chili. Misschien wel de lelijkste en meest onaangename boom die ik
ken, maar daardoor ook heel intrigerend.
Mogelijk is dat laatste wel de reden dat hij
vrij veel wordt aangeplant zelfs in kleine
tuinen. Zo hier en daar zie je hem staan;
ook in het begin van deze eeuw is hij aangeplant. In enkele oude Baarnse villa zijn
een paar grote exemplaren te bewonderen. In het Cantonspark staan er, ik meen,
twee. Ook de zogenaamde kamerden die
in een pot wordt gehouden hoort in deze
familie thuis; deze is heel bruikbaar als
kerstboom. Hij is meer warmtebehoeftig
en zou buiten bevriezen. Ik zag ze op Malta
en in Lissabon.
Deze familie komt net als die van de Podocarpaceae alleen voor op die delen van de
wereld die afkomstig zijn van het zuidelijk
deel van het oercontinent Pangea, waarin
ooit alle land was samengetrokken.

Guinea. Verreweg de meeste soorten
hebben alleen nog maar een heel klein
groeigebied. Ze zijn bijna allemaal tropisch of subtropisch, alleen onze slangenden uit de Andes kan kou en vorst aan. Hij
vormt grote bollen, de vrouwelijke kegels,
aan het uiteinde van zijn takken boven in
de boom. Wat lager, ook aan de takeinde
zitten meer bij elkaar de kleinere, mannelijke kegels. Dit kunnen we in Baarn waarnemen aan de oudere bomen. In de bollen
komen grote zaden, een ware lekkernij, die
bij het dessert werden opgediend. Volgens
Roger Phillips smokkelde de plantenjager
Archibald Menzies in 1844 zaden mee van
een banket in Chili. Zo kwamen de zaden in
Engeland, waar ze zijn uitgezaaid en opgekweekt. Het was in die tijd op veel buitenplaatsen grote mode bijzondere bomen,
struiken en andere planten te kweken. Zo
ook de slangenden waarmee hele lanen
zijn aangelegd. Hoewel daar sindsdien
gaten in zijn gevallen, imponeren ze ook en
zijn ze zelfs mooi. Thans worden de gaten
weer opgevuld met jonge exemplaren.

Het geslacht Araucaria

In die tijd, maar nog steeds, waren er botanici die als hun, vaak slecht betaalde beroep,
de hele gematigde wereld afstroopten op
zoek naar zaden van interessante bomen
en andere planten. Menzies was een van
hen. De douglas spar van de Amerikaanse
west kust is naar hem vernoemd: Pseudotsuga menziesii.

Dit grootste geslacht telt 19 soorten. De
meeste daarvan komen alleen voor in
Nieuw Caledonië, een tweetal in ZuidAmerika, drie in Australië en drie in Nieuw

Verreweg de meeste Araucaria-soorten
komen voor in Nieuw Caledonië, een klein
tropisch eiland tussen Nieuw Zeeland
en Nieuw Guinea. Een heel bijzonder

Het is een kleine familie met drie geslachten met 41 soorten, een heel oude familie
die al bestond in de tijd van de dinosauriers. Op veel platen, waarin de dinosauriers worden afgebeeld staan naast (boom)
varens ook Araucaria’s afgebeeld.
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Araucaria araucana in het Cantonspark
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Detail van eeen tak van Araucaria araucana

eiland ook; op arme en soms ronduit
giftige gronden t.g.v. metalen m.n. nikkel
komt een groot aantal coniferen voor dat
nergens elders ter wereld wordt aangetroffen. Dat nikkel vormt ook de grootste
bedreiging voor deze bijzondere bomen.
Juist die standplaatsen zijn de plaatsen
waar het nikkel wordt gewonnen in grote
open mijnen met desastreuze gevolgen
voor wat er bovenop groeit. Nieuw Caledonië is de tweede nikkelexporteur.
Een tweede geslacht is Agathis met 17
soorten. Dit komt voor in Maleisië, Indonesië, Australië en de Zuidwest Pacific.
Meestal zijn het grote bomen met bladeren
en kegels. Van dit geslacht zouden nog wel
nieuw soorten kunnen worden gevonden
in afgelegen berggebieden. In het Blijdenstein pinetum zijn een aantal exemplaren

december 2014

in of bij de kas te vinden. ’s Winters moeten
zij naar binnen.
Het derde geslacht is Wollemia. Dit geslacht
dat slechts een soort heeft is genoemd
naar het Wollemi National Park in New
South Wales, Australië. De naam Wollemi is
de aboriginal naam voor de vele kloven in
het gebied. Deze soort de Wollemi nobilis
of Wollemi den is, bijzonder voor een
westers land, pas in 1994 ontdekt in zo’n
diep dal. Het zijn zware, hoge bomen met
lange smalle bladeren.
Op een paar kilometer verder in de zelfde
kloof zijn nog eens drie kleine opstandjes
gevonden. In totaal zijn er daarmee zo’n
100 volwassen bomen. Overigens is het
niet zeker of het allemaal verschillende
individuen zijn of opgegroeide uitlopers
van een boom. Want net zoals onze Sas15
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Vrouwelijk kegels van Araucaria araucana. Bron: http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/
infos/dico/d/botanique-araucaria-chili-9886/

safras vormen ze uitlopers, zo kunnen verschillende bomen feitelijk klonen zijn van
een individu. De kloof, waarin ze staan is
moeilijk toegankelijk en wordt geheim
gehouden voor het publiek. Inmiddels
zullen er wel mensen zijn die de plaats
weten te vinden.
Een intensief kweekprogramma is opgezet
voor deze soort, die zich gelukkig goed
laat reproduceren door zaad en door stek.
Sinds 2005 is hij te koop als “een levende
fossiel”. In het Blijdenstein pinetum is een
exemplaar te bewonderen. Hij is inmiddels uitgeplant, nu maar hopen dat hij ook
koude winters overleeft.
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Gebruikte litteratuur:
Aljos Farjon: A Natural History of Conifers, 2008,
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Aljos Farjon: A Handbook of World’s Conifers, 2010,
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Roger Phillips: Trees of North America and Europe,
Pan Books Ltd 1978.

Geertje Bakker
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De Slangenden in winterse pracht
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Paddenstoelen in het Cantonspark,
deel 2
Zoals ik in de Nieuwsbrief van december
2013 heb opgemerkt zijn er in het Cantonspark een groot aantal paddenstoelen
te vinden. De paddenstoelen en schimmels zoals we die in de wandeling kennen,
horen voor het overgrote deel tot de zgn
Steeltjeszwammen (Basidiomyceten) en
de Zakjeszwammen (Ascomyceten). Bij
het beschijven van de soorten zijn we niet
uitgegaan van de indeling van de paddenstoelen in de verschillende op uiterlijkheden gebaseerde groepen, maar op functi-

onele groepen, dus de paddenstoelen in
hun relatie tot hogere planten, de parasieten, de opruimers etc. In deel 2 zal ik verder
ingaan op de verschillende geslachten van
paddenstoelen die in relatie met bomen
groeien en de soorten die bekend staan
als opruimers.
In het Cantonspark vinden we onder verschillende boomsoorten, maar vooral
onder beuken en eiken, een aantal soorten
van het geslacht Russula. Dat zijn paddestoelen van een bepaalde vrij compacte

Russula parazurea.
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vorm, met een vaak opvallend gekleurde
hoed op een stevige, relatief dikke steel
en met witte tot gele lamellen onder de
hoed. Er zijn vele tientallen soorten van
dit geslacht bekend en ondanks de opvallende kleuren blijken ze toch soms moeilijk
op naam te brengen te zijn omdat ogenschijnlijk gelijk gekleurde exemplaren tot
verschillende soorten blijken te behoren,
als ook de microscopische kenmerken
mede in aanmerking worden genomen.
Een ander vaak toegepast hulpmiddel om
soorten te onderscheiden is de smaak van
het vlees en soms ook de typische geur.
De soort, die de hele zomer en herfst in het
park te vinden is, wordt de Berijpte russula

(Russula parazurea) genoemd. Hij heeft
een grijsblauwe hoed, die ook groenachtige en bij ouderdom wat bruine tinten
kan hebben. De hoed is veelal berijpt, een
kenmerk dat vooral bij droog weer goed te
zien is. De steel is stevig en wit, de lamellen zijn jong wit, later meer creme van
kleur. Hij heeft enkele dubbelgangers, die
zonder hulp van het microscoop nauwelijks te onderscheiden zijn, maar die in het
Cantonspark nooit zijn aangetroffen. De
Berijpte russula leeft samen met tal van
loofboomsoorten en als het moet ook met
naaldbomen. In het Cantonspark is het een
algemene verschijning onder beuken en
oudere eiken, maar we vonden hem ook

Russula amoenolens.
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onder de Zelkova, de Berk en laat in het
jaar nog in een fraaie kring rond een grote
Taxus.
Een andere Russula-soort die elk jaar wel
in het Cantonspark wordt aangetroffen en
ook weinig kieskeurig is in de keuze van
zijn boom-partner is de Scherpe kamrussula (Russula amoenolens). Hij heeft een overwegend bruine hoedkleur, als van karton,
echter ook hier weer met de nodige varianten, van heel donker tot heel licht. De naam
Kamrussula slaat op de geribde hoedrand.
De smaak van het witte of iets grauwe vlees
is – voor wie het wil proberen – scherp, dus
het is aan te raden maar een klein stukje
te proeven en dat na het vaststellen van
de prikkelende smaak op de tong weer uit
te spuwen. Het is een ongevaarlijke check
op de determinatie, want de paddestoel is
niet giftig. Er zijn overigens veel Russula’s
die scherp van smaak zijn, van brandend
scherp tot aangenaam kruidig-prikkelend,
dus dit kenmerk alleen is niet doorslaggevend. De geur is in dit geval een stuk
exclusiever, want de paddestoel ruikt naar
Camembertkaas. Dit kenmerk is vrij duidelijk, althans bij verse exemplaren en is het
duidelijkst aan de onderkant van de hoed,
waar zich de witte lamellen bevinden. En
voor de volledigheid: Ook bij deze Russula
is de steel wit. Een derde soort die in het
Cantonspark kan worden aangetroffen is
de Zonnerussula (Russula solaris). Het is
met zijn hoeden van 5, of bij uitzondering
tot 8 cm doorsnede een duidelijk kleinere
soort dan de vorige twee, die ca 5 tot 10 cm
doorsnede kunnen hebben en valt op door
zijn intens chromaatgele hoed, die aan de
rand een fijne karteling vertoont. De lamellen zijn aanvankelijk wit maar verkleuren
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bij ouder worden tot strogeel. De steel is
weer wit. Ook deze Russula smaakt scherp,
in vlees en lamellen. De geur is soms karakteristiek en moeilijk te beschrijven. De één
zegt dat de geur aangenaam fruitig is, de
ander noemt het de geur van mosterdsaus.
Hij komt bij voorkeur voor onder beuken,
maar incidenteel ook onder eiken. Het is
een in Baarn ook elders onder beuken in
oudere tuinen en lanen wel aan te treffen
soort, overigens, in tegenstelling tot de
beide eerder genoemde Russula soorten,
niet algemeen is en vermoedelijk achteruitgaat en op langere termijn in zijn voortbestaan bedreigd wordt.
Deze Russula’s zijn allemaal recent nog in
het Cantonspark aangetroffen en worden
ook opgegeven in bovengenoemde database, plus nog een vierde soort, maar
dat is een oude opgave met een verouderde naam voor Russula parazurea. In
“onze”kilometerhokken werden ze alle drie
al opgegeven in de veertiger jaren van de
vorige eeuw.
Genoeg over Russula. Een ander geslacht
met veel mycorrhizavormende soorten
is Lactarius, wel enigszins verwant aan
Russula, maar daarvan oao verschillend
door de melk-achtige vloeistof die ze bij
beschadiging of doorbreken produceren. Smaak en kleur van de melk kunnen
belangrijke kenmerken zijn bij het determineren, want net als bij Russula heeft ook
Lactarius een groot aantal soorten, die vaak
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.
Een algemene soort, die ook in het Cantonspark in de goede jaren veelvuldig te
vinden is onder eiken, is Lactarius quietus,
de Kaneelkleurige melkzwam. Het is een
betrekkelijk kleine paddestoel waarvan
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Lactarius quietus.

de naam goed gekozen lijkt want hij is in
alle onderdelen kaneelkleurig. Typisch is
dat vooral jonge exemplaren bovenop de
hoed een aantal veel donkerder gekleurde
ringen vertonen, die bij ouder worden vervagen. Hij is niet scherp van smaak, wat
hem onderscheidt van een aantal soorten
die in vorm en kleur op hem lijken. De melk
is wit, maar kan op een witte zakdoek op
stukje zuiver wit papier na enkele minuten
een beetje vergelen. Het beroerde bij deze
soort is overigens dat hij heel zuinig kan
zijn met het produceren van de melk en hij
kan daardoor de beginnende paddestoelenkenner wel eens op het verkeerde been
zetten.
Er zijn in het Cantonspark uiteraard nog
meer plaatjeszwammen die hechte vriendschapsbanden aangaan met bomen. Onder
de plaatjeszwammen is de Vliegenzwam
december 2014

(Amanita muscaria) daarvan het opvallendste voorbeeld. Deze paddestoel heeft
zich opgewerkt tot een klassieker, vooral in
de kinderboeken, omdat hij met zijn rode
hoed met witte stippen van oudsher huisvesting verleende aan kabouters en andere
bewoners van het kille herfstbos. Hij kan
samenleven met verschillende boomsoorten, zowel naald- als loofbomen, maar
heeft in het Cantonspark een voorkeur
voor de berk. Hij is o.a. recent aangetroffen onder de drie Berken langs het pad dat
door het meest noordelijke gazon loopt: in
october/november 2007 5 exemplaren Van
het geslacht Amanita komen in ieder geval
regelmatig ook de Roodbruine slanke
amaniet (Amanita fulva) en de Paarlamaniet (A. rubescens) voor, de laatste soms al
vroeg in de zomer.
Tenslotte nog twee typische mycorrhiza
soorten die gebonden zijn aan loofbomen:
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Amanita muscaria

Alnicola escharoides
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Alnicola escharoides is een vrij kleine, wat
rommelig uitziende geelbruine paddestoel
die in grote groepen van tientallen exemplaren kan opduiken onder de Els, die aan
de Noordpunt van de vijver staat. Deze
strikt aan Elzen gebonden paddestoel heet
in het Nederlands officieel de Bleke elzezompzwam, een naam die op zich al een
verhaal vertelt over zijn groeiplaats. En tenslotte noem ik hier nog de Dwergvaalhoed
(Hebeloma birrus), een tamelijk zeldzaam
paddestoeltje waarvan we er in oktober
2005 enkele tientallen aantroffen onder de
Zwarte berk, aan de rand van het water bij
de houten pergola.
Een heel andere groep paddestoelen die
in symbiose leven met bomen is die van
de boleten. Hier gaat het om tientallen
soorten, die ook nog eens in verschillende
geslachten zijn ondergebracht. Het Eekhoorntjebrood is de bekendste, maar die
is in het Cantonspark, voor zover we weten
december 2014
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Boletus chrysenteron

nog niet aangetroffen. Zonder hier verder
op de vormenrijkdom van de boleten
in te gaan vermeld ik drie soorten die in
ieder geval recent in het Cantonspark zijn
gevonden. Dat is op de eerste plaats de
Roodsteelfluweelboleet (Boletus chrysenteron), een relatief kleine soort met een
hoed die fluwelig bruin is met allerlei vage
bijkleuringen van olijfgroen tot roodachtig. Boleten hebben in plaats van lamelle
aan de onderzijde van de hoed een laag
buisjes, die bij deze soort geel zijn. De steel
is in de onderste regionen roodachtig, een
kleur die naar boven overgaat in meer of
minder geel. De soort leeft samen met een
breed scala aan bomen, zowel loof- als
naaldbomen en is in onze regio een algemene soort, die zowel in de zomermaanden als in de herfst op diverse plaatsen in
het Cantonspark kan worden gevonden. In
december 2014

de vochtige en warme laatste week van juli
2005 stonden er enkele tientallen onder de
grote Zomereik aan de rand van de vijver.
Terzijde kan worden opgemerkt dat de
echte zomerpaddestoelen, die in “normale”
zomers met een enkel exemplaar, of soms
in het geheel niet tevoorschijn komen,
in de natte en soms warme zomermaanden van 2005 in veel grotere aantallen te
vinden waren, ook in het Cantonspark.
Het was in de zomer van 2005, na een
langdurige natte periode een verrassing
om rond de stamvoet van onze Amberboom (Liquidambar styraciflua) een stuk
of 15 fraaie Rode boleten (Boletus rubellus) aan te treffen. Het is een verwant van
de Roodsteelfluweelboleet, maar met
een slankere steel en een kersrode hoed!
Een derde boleet, die incidenteel in het
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Boletus rubellus

Hemimycena delectabilis

park is aangetroffen, is de Gele ringboleet (Suillus grevillei) . Ik heb hem eenmaal
gevonden nabij de vijver, aan de kant van
het Pinetum, waar o.a. een Larix staat. Met
deze boom vormt hij exclusief mycorrhiza!
De hoed van deze fraaie paddestoel is geel,
soms met een roodachtige bijtint. Ook de
buisjeslaag is geel, in de jeugd goudgeel,
later echter wat vervalend. De steel is in
principe ook geel, maar heeft vooral naar
de basis soms ook roodbruine tinten. Een
bijzonderheid van het handjevol boleten
dat tot het geslacht Suillus wordt gerekend
is dat de steel een ring draagt, iets wat voor
boleten in onze regionen een uitzondering
is. Een andere bijzonderheid is dat de hoed,
vooral bij vochtig weer, slijmerig aanvoelt.

relatie met levende boomwortels. Zij leven
met hun mycelium in de grond of op allerlei dode substraten. In een park zullen dat
vooral afgevallen bladeren, vruchten en
houtresten zijn, maar ook bijvoorbeeld
gebruikte mest. Deze groep paddestoelen
noemt men daarom saprotroof, in tegenstelling tot een volgende groep, de parasieten, die op levende organismen leven.
Een goed voorbeeld van deze categorie is
een piepklein wit paddestoeltje, dat we dit
jaar (2005) begin augustus in groot aantal
aantroffen op dode grasstengeltje in de
grasstroken langs de vijver, aan de kant
van de colonnade. Dat paddestoeltje zal
door de gemiddelde bezoeker nauwelijks
worden opgemerkt, maar het is in feite
een wonder mooi miniatuurtje, dat zijn
naam, Halmruitertje, terecht draagt. En in
dezelfde buurt groeide een vergelijkbaar,
ook voornamelijk wit miniatuurtje met
de vorm van een speld. De vinder zal het
misschien gemakshalve laten staan omdat
die piepkleine paddestoeltjes extra moeilijk te determineren zijn, maar in dit geval
zette de sterke chloorlucht van een zo’n

Er zijn zeker meer boleten in het Cantonspark te verwachten, maar goed gedocumenteerde opgaven daarvan ontbreken
nog.
Paddestoelen als opruimers
Heel veel paddestoelen hebben geen
24
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Mycena leptocephala

fijngewreven speldenknopje je meteen
op het goede spoor: Het was namelijk de
Witte stinkmycena (Hemimycena delectabilis), ook al zo’n soort waar de niet ingewijde bezoeker gemakkelijk aan voorbij zal
lopen. Ook het paddestoeltje dat de Stinkmycena heet (Mycena leptocephala) komt
in het najaar in het park voor, o.a. in grote
aantallen op de oever van de vijver aan de
kant vann het Pinetum. Mycena soorten
zijn er in vele vormen, kleureen en geuren
en ze zijn lang niet altijd gemakkelijk op
naam te brengen, maar deze soort heeft als
opvallende kenmerk ook de sterke chloorlucht, onmiskenbaar voor wie zijn neus
in een van die kleine grijze klokvormige
hoedjes steekt.
In de categorie saprotrofe paddestoelen
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vinden we in het Cantonspark tal van plaatjeszwammen, te veel om hier uitputtend te
behandelen. In de bovengenoemde landelijk database zijn het ook de soorten uit
deze categorie die de overhand hebben. In
het volgende Nieuwsbrief zal ik deze paddestoelen en xxxxxxx verder bespreken.
Huub van der Aa

Bron van illustraties. Pagina 18 : http://enciclopedia.
funghiitaliani.it/termine.php?show=1550; p. 19: http://
de.wikipedia.org/wiki/Camembert-T%C3%A4ubling; p. 21:
http://www.leifgoodwin.co.uk/Fungi/Lactarius%20quietus.html; p. 22 boven: Rob Samson; p. 22 onder: http://
jlcheype.free.fr/imagesw/alnicola_melinoides.htm; p. 23:
http://www.svims.ca/council/illust/Boletus%20chrysenteron%201%20Michael%20Beug.htm; p. 24 links: http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Vrbensk%C3%A9_
rybn%C3%ADky_-_Xerocomellus_rubellus_01.jpg; p. 24
rechts: http://www.aranzadi.eus/micologia/h; p. 25: http://
mushroomhobby.com/Gallery/Mycena/Mycena%20leptocephala/index.htm
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Boekspreking
THE BEE: A NATURAL HISTORY
Noah Wilson-Rich, PhD. met bijdragen
van Kelly Allin, Norman Carreck & Andrea
Quigley, PhD
Uitgever: Princeton University Press
ISBN: 9780691161358
Hardcover, 224 pagina’s, geheel in kleurendruk
Door de massale bijensterfte van de afgelopen decennia, komt de bij steeds meer in
de belangstelling. De BBC heeft het afgelopen jaar een aantal interessante documen-

taires uitgezonden en er komen ook steeds
meer publicaties over deze honingproducent en nijvere bestuiver van onze fruit- en
groente-gewassen. Een juweeltje van een
boek wat dit jaar in september is verschenen, is The Bee: A Natural History.
Het boek is geschreven door 4 auteurs, 2
Amerikanen en 2 Britten. De hoofauteur,
Noah Wilson-Rich is professor Biologie
aan het Simmons College, Boston en de
Northeastern University in Boston. WilsonRich is de stichter en hoofd wetenschappelijk onderzoeker van Best Bees Company;
begonnen als een creatieve oplossing om
geld te verdienen voor onderzoek naar
de gezondheid van bijen, is Best Bees nu
een bedrijf ter waarde van een half miljoen
dollar met 17 werknemers. Zij leveren,
installeren en verzorgen ca. 350 bijenkorven in de vooral stedelijke omgeving van
zuidelijk New England en New York City,
maar leren mensen ook dit zelf te doen.
Maar terug naar het boek: Zoals de titel
al impliceert focust dit boek op de biologie en het gedrag van bijen en is het niet
zozeer een handleiding voor de (aspirant)
imker. Het is geschreven in helder, gemakkelijk te begrijpen Engels en is hierdoor
ook voor ‘leken’ zeer toegankelijk. Het
boek is mooi opgemaakt met zowel prachtige macro foto’s, als duidelijke tekeningen
en diagrammen van het bijendom, van
honingraat tot Varrao mijten en de danstaal. En hierdoor is het boek naast de zeer
deugdelijke inhoud ook een mooi salontafelboek.
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Ogen met meer dan 6.000 afzonderlijke
lenzen; lichamen die zo behaard zijn dat
de pollen statisch worden aangetrokken; de kunst om te communiceren door
te dansen … de statistieken over bijen
zijn eindeloos boeiend. En de bij is net zo
belangrijk voor de productie van voedsel
als enig machine; zonder de bijen om ze
te bestuiven, zouden de meeste van onze
voedselgewassen dood op het land staan.
Zo, waarom is deze harige workaholic zo
cruciaal voor onze planeet.
The Bee: A Natural History beantwoordt
deze vraag en vele andere, waarbij gekeken
wordt naar hun ontwikkeling vanaf 65
miljoen jaar geleden tot heden. Ondertussen zijn er ongeveer 20.000 bijensoorten geïdentificeerd en na een teruggang
stijgt de bijenteelt weer in populariteit. De
evolutie, anatomie, genetica, het sociale
gedrag en de menselijke factor worden
beschreven. Maar ook is er een hoofdstuk
waarin de basis van het houden van bijen
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uitgelegd wordt, en verderop komt ook ter
sprake hoe men zelf kan bijdragen aan de
gezondheid van bijen zonder zelf imker te
zijn en geeft het nuttige informatie over de
oorzaken van de bijensterfte.
Een van mijn favoriete hoofdstukken is toch
wel ‘A Directory of Bees’. Hierin worden 40
soorten bijen besproken, onderverdeeld in
de basisgroepen solitaire bijen, hommels,
angelloze bijen en honingbijen. In dit
hoofdstuk worden ook soorten beschreven
die alleen in Europa voorkomen, dus het
boek is zeer zeker niet alleen op het Amerikaanse publiek gericht. Iedere bij krijgt
een hele pagina, met een duidelijke grote
foto en een kleinere silhouet tekening; een
praktische beschrijving volgt met voedsel
voorkeuren, hun verspreiding, gedrag en
levenscyclus.
Angelique van Drakenstein
Onderschrift: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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