Mycologische Agenda 2012
Wat?

Wanneer?

Waar?

Nieuwjaarsbijeenkomst

14 januari

WICC, Wageningen

11 Kelkzwammenexcursie

18 februari

Oostelijk Flevoland

Algemene ledenvergadering

25 februari

CBS, Utrecht

Zuid-Hollandse Zwamdag

10 maart

Schiedam

Vlaamse Mycologendag

17 maart

Leuven

Cristella weekend

23‒25 maart

Winterswijk

Floradag

14 april

Naturalis, Leiden

Buitenlandse Werkweek

14‒21 september

Dourbes, België

Binnenlandse werkweek

20‒28 oktober

Noordlaren

e

FLORADAG 2012
De Floradag 2012 vindt plaats op zaterdag 14 april, in Naturalis te Leiden. U heeft op deze
dag vrij toegang tot het museum. De lezingen zijn gewijd aan twee thema’s: Korstzwammen
en Paddenstoelen van bijzondere substraten.
Programma
10.30 uur
10.35 – 11.15
11.15 – 11.55
11.55 – 12.45
		
		
12.45 – 14.00
14.00 – 14.25
14.25 – 15.05
15.05 – 15.45
		
15.45 uur

Opening
Bernhard de Vries: En-zo-ist-gekomen; het praeludium der corticiologie.
Nog in te vullen
Karl-Henrik Larsson: What happened to the family Corticiaceae?
Changes in the classification of corticioid Basidiomycetes in the light
of molecular data.
Lunch & bezichtiging Naturalis.
Roosmarijn Steeman: Over brandplekpaddenstoelen.
Chiel Noordeloos: Paddenstoelen op mest.
Barbara Gravendeel: Reconstructie van mammoetsteppes aan de hand 		
van sporen uit fossiele mammoetmest.
Afsluiting

ZUID-HOLLANDSE ZWAMDAG 2012
De Zuid-Hollandse Zwamdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 10 maart. Plaats van samenkomst is zoals gebruikelijk Natuurcentrum “De Boshoek”, Bospad 3 (achter het Bachplein)
in Schiedam. Per openbaar vervoer te bereiken met de trein naar Schiedam-Nieuwland en
vervolgens tramlijn 21 of 23 richting Woudhoek of Holy. Uitstappen bij de halte Bachplein.
Vanaf deze halte een klein stukje teruglopen. Wie met de auto komt moet op de A20 (Gouda Hoek van Holland) afrit 10 nemen naar Schiedam-Noord. Onderaan de afrit linksaf, dit is de
Churchilllaan. Deze laan volgen tot het derde verkeerslicht. Er staat op een gegeven moment
rechts een aanduiding voor het komende kruispunt. Op een blauw bord staan vier pijlen, één
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voor rechtsaf, één voor rechtdoor en twee voor linksaf. Hier de baan voor rechtdoor kiezen.
(In feite moet je enigszins schuin oversteken.) Na een bocht om het gebouw “De Blauwe
Brug” heen de bordjes naar “De Boshoek” volgen. Aan het eind van de flat die je passeert de
auto parkeren en te voet verder, de trambaan oversteken. Degenen die uit de richting Hoek
van Holland komen of door de Beneluxtunnel moeten ook afrit 10 nemen en linksaf onderaan
de afrit, op de rotonde linksaf, daarna bij het eerste verkeerslicht linksaf. Dit is dan weer de
Churchilllaan. Zie verder hierboven (één verkeerslicht extra).
De vertegenwoordigers van de werkgroepen vertellen over het wel en wee van het afgelopen jaar. Ook zijn er vast wel een paar mensen die hun persoonlijke ervaringen met ons
willen delen. Graag tijdig aan mij doorgeven! Dus minstens een week van te voren. Vanaf
10.00 uur is er koffie of thee. De lunchpauze is om ongeveer 12.30 uur (zelf brood meebrengen). Om ongeveer half vier zijn we meestal wel uitgezwamd. Het is een goede gelegenheid
om nieuwe contacten te leggen of oude te hernieuwen. Het is altijd erg gezellig, dus ik hoop
weer veel Zuid-Hollanders en andere belangstellenden te ontmoeten om bij te praten! Schrijf
deze datum alvast in je agenda!
Grieta Fransen

CRISTELLA WEEKEND VOORJAAR 2012
Van 23‒25 maart 2012 vindt het Cristella-weekend plaats. Ditmaal verblijven we in groepsaccomodatie “Te Paske”, ten noordoosten van Winterswijk. Het Cristella weekend richt zich
in hoofdzaak op korstzwammen en polyporen, maar zeker ook op ascomyceten. Er is nog
plek voor enkele deelnemers. Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan
contact op met Hermien Wassink, h.g.wassink@hetnet.nl.

11e KELKZWAMMENEXCURSIE
Op zaterdag 18 februari 2012 organiseert de Werkgroep Mycologisch Onderzoek
IJsselmeerpolders zijn 11e Kelkzwammenexcursie in Oostelijk Flevoland.
’s Morgens bezoeken we in ieder geval het Broekbos, onderdeel van Harderbos/Harderhoek,
voor de Krulhaarkelkzwammen die er altijd voorkomen. ’s Middags komen de Rode kelkzwammen aan de orde, bij voldoende aanbod in ’t Harderbos van Natuurmonumenten.
Natuurlijk kijken we ook naar andere paddenstoelen die we aantreffen.
In de middagpauze gastvrijheid aan de Mosselweg bij NM.
Verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats hoek Karekietweg / Kievitslandenpad
Biddinghuizen (Amersfoortcoördinaten 171,8-489,8). Eventueel ophalen van openbaar
vervoer i.o.m. Gerrit van Duuren. Opbelexcursie i.v.m. weersomstandigheden: Gerrit van
Duuren, 0321-318894.
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Ga mee op werkweek met de NMV!
Chiel Noordeloos - Werkweekcoördinator
Vier redenen om een werkweek mee te maken:
-Een week lang 100 % van je tijd aan paddenstoelen kunnen besteden
-Verzamelen op de mooiste en meest interessante plekjes
-In gezelschap van experts die je waar nodig kunnen helpen
-Verdiepen van je kennis
Nu ik het stokje heb overgenomen als Werkweekcoördinator zal ik jaarlijks twee werkweken organiseren, volgens de traditie één in Nederland en één in het (nabije) buitenland. Ik
zal daarbij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale werkgroepen, omdat ik
uit ervaring weet dat dat heel succesvol kan zijn: zij kennen de weg en de goede plekken.
Gelukkig heb ik ervaring met werkweken, zowel als deelnemer als mede-organisator, het is
nu voor de eerste keer dat ik eindverantwoordelijk ben. Ik heb er zin in, en heb al verschillende mooie en interessante locaties op het oog. Ook ontvang ik graag suggesties en tips voor
goede locaties.
Ik wil sterk stimuleren dat de werkweken vooral een plek zijn voor uitwisseling van kennis en vaardigheden. Ben je een beginnende mycoloog, kom dan juist naar zo’n werkweek
toe. Een weekje ondergedompeld zijn in de paddenstoelenwereld kan een verdieping zijn van
je hobby. Ben je meer ervaren, dan is het fijn om je kennis te toetsen aan anderen: samen kom
je vaak een stuk verder. Nu ik met pensioen ben, en niet meer zo’n volle eigen agenda heb,
kan ik me meer dan in vroeger jaren actief hiervoor inzetten. Ik hoop dat hiermee meer leden
over de drempel worden getrokken, en zich de kans gunnen om eens een hele week alleen
maar met paddenstoelen bezig te zijn en nieuwe kennis op te doen.
De Buitenlandse Werkweek wordt gehouden van vrijdag 14 t/m vrijdag 21 september
2012 in de kasteelboerderij in Dourbes in Zuid-België (ongeveer 350 km van Utrecht) (http://
www.dourbes.com/). Deze prachtige locatie is al eerder gebruikt voor een werkweek, en we
hebben goede herinneringen aan zowel de accommodatie als de prachtige omgeving. Rijke
loofbossen op kalk zijn in de onmiddellijke nabijheid te vinden en vormen een potentieel
voor paddenstoelen die we in Nederland maar zelden kunnen verwachten. Ook de (naald-)
bossen in de Ardennen zijn op redelijke afstand te bereiken. De accommodatie omvat 8 twee
persoonskamers en een ruime slaapzaal, met goed sanitair. Alle maaltijden worden op locatie
genoten, zodat we weinig tijd verliezen. Een tweetal goede restaurants in de buurt zorgt
voor de catering van de avondmaaltijd (kosten ongeveer 20 euro voor een 3-gangenmenu).
De werkruimte is groot, met goed meubilair, veel aansluitingen voor elektriciteit en goed
daglicht. Ook is er een terras waar je bij goed weer buiten kunt zitten om je vondsten te
bekijken. Daarnaast is er een grote keuken, een gezellige huiskamer, en, voor als u wat wilt
sporten, een tafeltenniskamer. De dagindeling is als volgt: na het ontbijt, waarbij we ook
een lunchpakket maken, trekken we er in twee of drie groepen op uit om in de omringende
bossen te gaan verzamelen. Terugkeer uiterlijk rond twee uur, waarna je de hele verdere dag
de tijd hebt om je vondsten te bekijken. De meer ervaren mycologen in de groep zullen ook
voor raad en daad beschikbaar zijn. Na het avondeten zullen de vondsten van de dag worden
besproken, waarbij ook per groep de soorten naast elkaar zullen worden getoond, zodat meer
inzicht kan worden verkregen in de kenmerken en de verschillen.
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De Binnenlandse Werkweek wordt gehouden van zaterdag 20 t/m zaterdag 28 oktober
2012 (herfstvakantie in Noord Nederland!) in het Natuurvriendenhuis De Hondsrug in
Noordlaren. Deze locatie is al eens uitgeprobeerd door de werkgroep Cristella, tot grote tevredenheid. We zullen het hele huis tot onze beschikking hebben met volledige verzorging.
De organisatie van de excursies ligt in handen van de Groningse paddenstoelenwerkgroep.
We hebben zo de mogelijkheid met lokale mycologen de mooiste en meest interessante biotopen van Groningen en Noord-Drenthe te bekijken. De dagindeling is net als bij de buitenlandse werkweek zo, dat we van ongeveer 9 tot maximaal 14 uur in het veld zijn, de middag,
avond en desnoods ook de nacht zijn voor het bekijken en bespreken van de vondsten. De
resultaten zullen tevens worden gebruikt voor de Atlas van de paddenstoelen van Groningen
die in voorbereiding is. De kosten voor deze werkweek bedragen ongeveer 260 euro bij 30
deelnemers, inclusief ontbijt en lunch. Het avondeten kan voor een bescheiden extra prijs
door de Hondsrug worden verzorgd.
In Coolia 55(2) van april volgt nader informatie over de kosten en aanmelding voor deze
werkweken. Zet de data vast in je agenda!

Errata
Bij het artikel “2010, een jubeljaar? Nieuwsbrief Paddenstoelenmeetnet – 12”, in Coolia
54(4), is een deel van de literatuuropgave weggevallen. Het betreft:
Krieglsteiner, G.J. 1991. Verbreitungsatlas der Grosspilze Deutschlands (West), Band 1. 		
Ständerpilze. Ulmer Verlag, Stuttgart.
Krieglsteiner, G.J. (ed.). 2003. Die Grosspilze Baden-Württembergs 4. Eugen Ulmer, Stuttgart.
Nederlandse Mycologische Vereniging. 2010. Naaldbossen in Nederland. Bedreigde
levensgemeenschappen. 20 pp.
Termorshuizen, A. J. 1990. Decline of carpophores of mycorrhizal fungi in stands of Pinus sylvestris.
Proefschrift Landbouwuniversiteit Wageningen.
Veerkamp, M. & Arnolds, E. 2008. Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet – 9. Coolia 51: 97‒108.
Veerkamp, M., Arnolds, E. & Plate, C. 2010. Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet – 11. Coolia 53:
113‒134.
Veerkamp, M. & Gutter, A. 2006. Stuifzanden in het vizier. Coolia 49: 135‒138.

In Coolia 54(4) zijn twee fotografennamen onjuist vermeld; het moet zijn:
- p. 183, bij Lopharia spadicea: (Foto: Menno Boomsluiter).
- p. 184, bij Vesiculomyces citrinus: (Foto: Jaap Veeneboer).

De Lactarius op de omslag van Coolia 54(4) is géén L. lacunarum, maar een Lactarius
tabidus.
Onze excuses hiervoor.
Redactie Coolia
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
&
Open dag van de bibliotheek
Het bestuur nodigt alle leden uit de Algemene Ledenvergadering en de Open Dag van de
Bibliotheek bij te wonen op zaterdag 25 februari 2012 in het gebouwencomplex van het
Centraalbureau voor Schimmelcultures/NIOB, Uppsalalaan 8, op de Uithof bij Utrecht (telefoon
030–2122600).
Reisinformatie
Openbaar vervoer: Vanaf Utrecht CS kunt u gebruik maken van bus 12 of 12S. U stapt uit bij de
halte “Bestuursgebouw”. Daar steekt u de Heidelberglaan over en komt op de Universiteitsweg.
Als deze weg een bocht maakt loopt u rechtdoor. Dit is de Uppsalalaan. U vindt het Centraalbureau
voor Schimmelcultures aan uw rechterhand. De hoofdingang ligt naast de sportvelden.
Auto: 1. Vanuit richting Breda/Den Bosch (A27) na knooppunt Lunetten (kruising met de A12)
de borden aanhouden: Uithof/UMC. Nadat u de snelweg heeft verlaten gaat u bij het verkeerslicht linksaf. Bij het volgende verkeerslicht naar rechts en daarna weer de eerste weg rechts.
Dit is de Uppsalalaan.U vindt het gebouw aan uw rechterhand. De hoofdingang ligt naast de
sportvelden.
2. Vanuit de richting Arnhem of den Haag/Rotterdam (A12) bij Utrecht richting Hilversum (A27)
aanhouden. Verder als onder 1.
3. Vanuit richting Amersfoort (A28): Richting Utrecht aanhouden en de afslag De Uithof nemen.
Verder als onder 1.
4.Vanuit richting Hilversum (A27): Bij knooppunt Rijnsweerd de afslag De Uithof nemen.
Verder als onder 1.
5. Vanuit richting Amsterdam via de A2 zijn er twee mogelijkheden. Of u rijdt door tot knooppunt Ouderijn en gaat via de A12 (richting Arnhem) naar de A27 (richting Hilversum). En verder
volgens 1. Of u neemt vanaf de A2 voor Utrecht reeds de afslag Maarssen, Ringweg Noord;
richting Ringweg Utrecht blijven volgen (A27, A28) tot richting De Uithof wordt aangegeven.
Afslag De Uithof nemen. Verder als onder 1.
De vergadering begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er koffie. In de middagpauze is er geen
lunch verkrijgbaar, maar wel diverse dranken, o.a. koffie en thee. U dient dus zelf uw lunch mee
te nemen. De diverse verslagen zoals
vermeld in onderstaande agenda worden niet rondgestuurd maar zijn te vinden op een afgeschermde plek op onze
website. Die plek is te bereiken via de
volgende link: http://www.mycologen.
nl/ledenvergadering/. De link dient u
in zijn geheel in het adresvak van uw
internetbrowser te typen. Op verzoek
worden de notulen door onze secretaris (adres zie ledenlijst) toegestuurd.
Papieren versies, zoals die vroeger
klaar lagen bij de receptie van het CBS,
zijn dus niet meer beschikbaar.
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Agenda LEDENVERGADERING
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen. Herdenken overleden leden.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 februari 2011. De concept-notulen zijn
vanaf 15 januari 2012 te vinden via bovenmelde link.
4. Jaarverslag van het bestuur; inclusief de diverse commissies. Ook deze verslagen zullen
zo gauw ze beschikbaar zijn op onze website gezet worden en zijn dan via bovenstaande link
te vinden.
5. Financieel verslag van de penningmeester.
6. Verslag van de kascommissie met aansluitend benoeming nieuw lid in deze commissie.
7. Begroting 2012.
8. Ontwikkelingen NDFF (Nationale Database Flora en Fauna) en Standaardlijst.
9. Bestuurswisseling. Rob Chrispijn (voorzitter) treedt reglementair af en stelt zich niet
herkiesbaar. Er is nog geen kandidaat voor de opvolging. Marcel Groenendaal (excursiecoördinator) treedt reglementair af en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hem in
dezelfde functie te herbenoemen.
10. Jaarverslag van de Wetenschappelijke Commissie.
11. Samenstelling van de Wetenschappelijke Commissie. Ad van den Berg treedt reglementair af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Thom Kuyper als zijn opvolger te benoemen.
12. Jaarverslag van de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud.
13. Samenstelling van de Commissie Paddestoelen en Natuurbehoud..
14. Bespreking excursieprogramma 2012 en de werkweken 2012 en 2013.
15. Rondvraag.
16. Sluiting
Middagpauze

OPEN MIDDAG BIBLIOTHEEK en boekenverkoop
Ook dit jaar wordt de open middag van de bibliotheek weer gecombineerd met de Algemene
Ledenvergadering.
Op deze dag kunt U weer uw boeken/tijdschriften over paddenstoelen en gerelateerde onderwerpen doorverkopen aan leden van de NMV. Als u boeken te verkopen heeft, dan kunt u
bellen of mailen met de bibliothecaris, Gerard Verkley, liefst voor half februari. Hij kan u dan
de gang van zaken nader uitleggen en indien nodig adviseren over prijzen en dergelijke.
Inschrijving op te verkopen boeken en tijdschriften kan al vanaf 10.00 uur en na afloop van
de vergadering tijdens de lunchpauze, waarna de verloting zal plaatsvinden (ongeveer 14.00
uur). De boeken dienen na de loting contant te worden afgerekend bij de kassa.
Ook kunt u weer nieuwe publicaties van het CBS kopen. Op alle, ook de meest recente CBSpublicaties, geldt deze dag een korting van 20%.
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 14 januari 2012 te Wageningen

De Nieuwjaarsbijeenkomst zal weer plaatsvinden in het WICC (Wageningen International
Congress Centre), Lawickse Allee 11 te Wageningen (tel. 0317- 490133).
Het WICC is met openbaar vervoer te bereiken vanaf NS-station Ede-Wageningen met
bus 86 of 88. Uitstappen bij het busstation Wageningen; het WICC ligt op vijf minuten lopen
vanaf het busstation, iets westwaarts.
Voor degenen die per auto komen: het WICC ligt in het centrum van Wageningen, aan de
ventweg van de doorgaande weg van Arnhem naar Rhenen; er is ruim parkeergelegenheid.
Het parkeergeld bedraagt € 3,50.
Vanaf ongeveer 10.00 uur is er in de kantine van het WICC koffie te verkrijgen. Het is niet
toegestaan om in de kantine uw zelf meegebrachte lunch te nuttigen, wel kunt u er allerlei
lunchgerechten kopen.
Leden die mycologische zaken willen tentoonstellen, verkopen, ruilen of weggeven dienen
dit voor zaterdag 7 januari bij de secretaris te melden. Er kan dan voor een geschikte plaats
worden gezorgd. Leden die een (korte) bijdrage willen leveren in de rubriek “Mededelingen
van leden” zijn van harte welkom! Meldt u zich aub voor 1 januari aan bij de secretaris.
In de lunchpauze zal de boekhandel Architectura & Natura aanwezig zijn. Er is een stand
met NMV-artikelen zoals t-shirts, tasjes, enz. Ook is er een stand met voorlichting over microscopen. Nieuw is, dat een deel van de middagpauze is ingeruimd voor informatie aan
nieuwe leden. Tijdens de lunchpauze zullen de meeste NMV-publicaties verkrijgbaar zijn
(voor prijzen zie elders in deze Coolia). Ook kunnen dan de bestelde chemicaliën worden
afgehaald.
Programma
10.30 – 10.40
10.40 – 11.10
11.10 – 11.40
11.40 – 12.10

Opening
Nico Dam: Een werkweek in Jokkmokk.
Aad Termorshuizen: Roesten
Menno Boomsluiter: Het NEM-project in 2011.

12.10 – 13.40

Pauze, met van 13.10 – 13.40 de “Vraagbaak voor nieuwe leden”.

13.40 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 uur

Arnold van Vliet: De kracht en verrassingen van natuurbericht.nl
Rob Chrispijn: Onderzoek in het Drents-Friese Wold
Henk Huijser: ‘Plaatjes kijken’ in de mycologie; wat is het waard?
Aldert Gutter: Glinsteringen van het jaar 2011.
Mededelingen van leden
Sluiting

Graag tot zaterdag 14 januari!

Jac Gelderblom, secretaris
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