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Paddenstoelen 

Heb je wel eens paddenstoelen gegeten? 
Vast wel. Champignons kun je zo in de supermarkt kopen. 
Je kunt ze bakken. Ook kun je ze in allerlei gerechten stoppen. 
Ze zitten ook vaak op pizza’s. 
Een paddenstoel is een deel van een schimmel.  
Schimmels vind je overal. 
 
Dit boek gaat over paddenstoelen en schimmels.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Wat is een schimmel? 
 Wat is een paddenstoel? 
 Welke delen heeft een paddenstoel? 
 Wat zijn sporen? 
 Wat is mycelium? 
 Welke soorten paddenstoelen zijn er? 



1. Schimmel 

Wat is schimmel? 
Een sinaasappel of  een boterham blijft lang liggen in 
de buitenlucht. 
Wat gebeurt er? 
Er komt schimmel op. 
Het is een blauwwit laagje van haartjes.  
Met een vergrootglas kun je de haartjes zien (1). 
Er zit een boltetje op. 
Het lijkt een minipaddenstoel. 
 
 
Opruimen 
Het brood en de appel zijn het voedsel van de 
schimmel. 
De schimmel ruimt het brood en de appel op. 
Schimmels houden van vocht en warmte. 
Ze leven niet alleen op ons eten dat blijft liggen. 
Je vindt schimmel ook op muren (2) 
en in een vochtig kastje.  
De schimmel ruimt de verf  en het hout op. 
Droog je je voeten niet goed af?  
Dan kun je zelfs schimmel aan je voeten (3) krijgen. 
De schimmel leeft dan van je huid. 
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2. De paddenstoel 

De paddenstoel is ook een schimmel.  
Hij ziet er alleen iets anders uit. 
De paddenstoel is ook een opruimer in de natuur.  

Het deel boven de grond kun je goed  zien. 
Het is de vrucht van de schimmel.  
Wij noemen het de paddenstoel. 
De paddenstoel of de vrucht zorgt ervoor dat er later 
nieuwe padden stoelen gaan groeien. 

Dit deel zit onder de grond.  
Het is de schimmel. 
Het zijn witte draden. 
De schimmel ruimt al het dood blad en hout op. 



1. De steel 
De steel draagt de hoed van de  paddenstoel. 
Onderaan de steel groeien de    schimmeldraden. 

2. De hoed  
In de hoed zitten de zaadjes van de vrucht.  
Je noemt het de sporen.  

3. De lamellen  
Binnen in de hoed zitten lamellen.  
Het zijn laagjes naast elkaar.  
Tussen de lamellen zitten de sporen.  

4. De sporen  
De sporen zijn de zaadjes van de schimmel.  
Het is een fijn poeder.  
Het valt uit de hoed.  
Uit de sporen groeien nieuwe paddenstoelen.  

5. De schimmeldraden  
Dit is de echte schimmel.  
Het wordt ook wel mycelium genoemd.  
Mycelium eet dood hout en plantenresten. 

6. De beurs  
Uit de beurs groeit de jonge paddenstoel.  
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3. Uit het leven van de paddenstoel 

De paddenstoel is volwassen.  
In de hoed komen sporen. 
Het is weer herfst. 
De sporen vallen uit de hoed. 

Het is herfst. 
De paddenstoel laat de sporen vallen. 

Uit de sporen groeien de  
nieuwe schimmeldraden. 

Dichtbij de oppervlakte komen de draden 
samen. 
Er groeit een dikke bol uit.  
Je noemt het de beurs. 

Het is het einde van de zomer. 
De beurs barst open. 
Er groeit een nieuwe paddenstoel uit. 
Hoed en steel worden steeds groter. 
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4. Soorten paddenstoelen 

De champignon  
Deze paddenstoel is de bekendste paddenstoel.  
Je komt ze volop in de winkel tegen, want ze zijn 
eetbaar.  
Ze zijn heerlijk in allerlei gerechten.  
De champignon wordt gekweekt in kwekerijen.  
Ze groeien goed op paardenmest.  
De bodem is vochtig en warm.  
De temperatuur blijft hetzelfde.  
Daar houdt de champignon van.  
Het duurt 6 weken voor er uit de schimmeldraden 
champignons groeien.  
Dan worden de champignons met de hand geoogst.  
 
 
De vliegenzwam  
De vliegenzwam herken je goed aan de rode hoed 
met witte stippen. Pas op!  
Deze paddenstoel is giftig.  
Je wordt er ziek van. Je kunt de vliegenzwam in het 
bos vinden van eind juli tot laat in de herfst.  
Hij groeit in de buurt van berken, beuken, eiken en 
dennen.  
Deze bomen leveren het voedsel van de vliegen-
zwam.  



De gewone oesterzwam  
De gewone oesterzwam groeit op bomen en 
kan gegeten worden.  
Vooral op de beuk kun je ze vaak vinden.  
De paddenstoelen zitten in een groep tegen 
de boom.  
De jonge paddenstoelen zijn wit, maar later 
verkleuren ze.  
Ze krijgen dan een meer gelige kleur.  
 
 
 
De grote stinkzwam  
Deze giftige paddenstoel wordt “geboren” uit 
een beurs die op een ei lijkt.  
Deze beurs heet een heksen- of  duivelsei (1).  
De beurs breekt open en binnen een paar uur 
groeit er een met slijm bedekte holle padden-
stoel uit.  
Het slijm ruikt naar rottend vlees en trekt 
vooral vliegen aan.  
De sporen van deze zwam blijven aan de 
poten van de vlieg plakken.  
Zo helpt de vlieg mee om de sporen naar een 
andere plek te brengen.  
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De truffel  
Truffels groeien onder de grond.  
Ze hebben de vorm van een knol en groeien 
tussen de wortels van bomen.  
Je hebt zwarte en witte truffels.  
Truffels hebben een sterke geur.  
Koks in restaurants gebruiken kleine beetjes 
van de truffel in gerechten.  
Truffels zijn erg duur, want je vindt ze niet 
gemakkelijk.  
De goede neus van honden of  varkens spoort 
deze geurende knolpaddenstoelen op.  
In de natuur eten eekhoorns truffels.  
Ze verspreiden zo de sporen.  
 
 
Het gewoon elfenbankje  
Deze paddenstoel vind je vooral tegen 
bomen.  
Het elfenbankje groeit in groepjes.  
Ze liggen als dakpannen over elkaar.  
Je herkent ze goed aan de witte rand.  
Elfenbankjes kun je het hele jaar door vinden.  



5. Schimmelweetjes 

Een eigen rijk  
Onze wereld zit vol met leven.  
Alles wat leeft is, ingedeeld in vier rijken:  
 Het rijk van de dieren (1).  
 Het rijk van de planten (2).  
 Het rijk van de bacteriën (3).  
 Het rijk van schimmels (4).  
 
Schimmels vind je in de lucht, op het land, 
in het water, in planten en in dieren.  
Er zijn wel 100 duizend verschillende 
soorten schimmels met een naam. 
Geleerden denken dat er wel een anderhalf  
miljoen soorten zijn die nog geen naam 
hebben.  
Een paddenstoel is dus geen plant.  
Planten maken hun eigen voedsel.  
Een schimmel kan dat niet.  
Ze leven van resten van planten en dieren.  
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Gist  
Gist (1) is een bekende schimmel.  
Het is een schimmel zonder paddenstoel.  
Deze schimmel helpt de mens bij het maken van 
drank en voedsel.  
De bakker stopt gist in het brooddeeg.  
Daardoor gaat het deeg rijzen en het wordt luchtig.  
Je ziet in een boterham de luchtige gaatjes zitten (2)  
Ook wijn en bier worden gemaakt met de hulp van 
gist.  
 
 
 
 
 
Schimmel als medicijn  
Sommige schimmels eten bacteriën en virussen. 
Een bacterie of  virus kan je ziek maken.  
De schimmel penicilline (3) eet zo’n bacterie of  
virus (4) op.  
Stop je die schimmel in een pil, dan doet de 
schimmel dat ook met de ziekmakers in je lichaam.  
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6. Filmpje 

Het Klokhuis 

Schimmels 

 

Klik hier 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-

schimmels/#q=schimmels  

 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-schimmels/#q=schimmels
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-schimmels/#q=schimmels






Bronnen 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schimmels  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paddenstoelen  

http://nl.wikipedia.org/wiki/champignon  

http://nl.wikipedia.org/wiki/vliegenzwam  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_stinkzwam  

http://nl.wikipedia.org/wiki/truffel  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oesterzwam  
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