Bijzondere waarnemingen en vondsten
Stekelzwammen bij centrum Den Haag
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D

icht bij het centrum van Den Haag ligt het oude landgoed Oostduin/Arendsdorp. Vlak
hier langs loopt de Wassenaarseweg, een belangrijke verkeersader. Het landgoed is
van deze weg gescheiden door een sloot met aan de zijde van de Wassenaarseweg
een brede berm beplant met beuken en eiken. Al vele jaren staat deze berm er om bekend
dat er veel Vliegenzwammen voorkomen. Enige jaren geleden stonden er opvallend veel
Wortelende boleten (Boletus radicans)
In het landgoedpark staat een groot flatgebouw voor ouderen. Dit bouwwerk is toe aan afbraak en nieuwbouw. Men heeft toen bedacht dat de huidige ingang niet meer paste en dat er
een nieuwe moet komen die de berm met beuken zal doorsnijden. Op het spoor gezet door het
grote aantal Wortelende boleten ben ik de laan nauwkeuriger gaan bekijken. Tot mijn grote
verrassing stond er een complex ter grootte van bijna een halve m2 van Sarcodon scabrosus,
de Blauwvoetstekelzwam. Vlak er naast en 50 meter verderop stond de Fluwelige stekelzwam, Hydnellum spongiosipes.
De brede berm heeft typisch het
karakter van een laan. Onder de beuken is een zeer dunne strooisellaag
aanwezig. De herfstbladeren waaien
in de sloot of op de weg en worden
vervolgens opgeveegd. Een ideale
situatie voor mycorrhizapaddenstoelen, die er dan ook regelmatig talrijk
aanwezig zijn met ca. 14 soorten. Zo
was Boletus radicans in 2009 met
54 exemplaren aanwezig (in 2010
met slechts 3). Lactarius insulsus
daarentegen was afwezig in 2009,
maar in 2010 aanwezig met een groot
aantal exemplaren. De laanberm is
vanwege zijn soortenrijkdom voor
Den Haag en ook voor het verdere
westen van Nederland heel bijzonder.
Bescherming is dan ook zeer gewenst.
Tot nu toe houdt men echter voet bij
stuk wat betreft de nieuwe toegangslaan.
Figuur 1. Berm met beuken in het
centrum van Den Haag. (Foto: Kees
Fokkens)
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