ZUID-HOLLANDSE ZWAMDAG 2015
De Zuid-Hollandse Zwamdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 14 maart 2015. 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
(blauwe lijn op het kaartje). 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 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 door
de Beneluxtunnel komen, moeten ook afrit 10 nemen en
linksaf onderaan de afrit, op de rotonde linksaf, daarna bij
het eerste verkeerslicht linksaf (roze lijn op het kaartje).
Dit is dan weer de Churchilllaan. Zie verder hierboven
(één verkeerslicht extra). Let wel op of er geen omleidingen en/of afsluitingen zijn, want er wordt druk gewerkt
aan de A20, de A15 de A4 en hun aansluitingen.
De vertegenwoordigers van de werkgroepen doen verslag
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

14E KELKZWAMMENEXCURSIE IN ALMERE
De Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders organiseert op zaterdag 21 februari
2015 zijn 14e Kelkzwammenexcursie in Zuidelijk Flevoland, voor het eerst in Almere.
’s Morgens bezoeken we in ieder geval het Beginbos en het Kromslootpark waar zowel Rode- als
Krulhaarkelkzwammen voorkomen en ’s middags gaan we waarschijnlijk naar de Pampushout.
In genoemde bossen staat een grote variatie aan houtsoorten. Daarom zullen we zoals altijd ook
andere paddenstoelen aantreffen, tenslotte groeien er ’s winters méér soorten...
De eerste Rode kelkzwammen zagen we 5 november 2014 al op onze WMOIJ-excursie in ’t
Swifterbos. In de middagpauze genieten we gastvrijheid bij IVN-Almere in de Schaapskooi
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in ’t Vroege Vogelsbos. Verzamelen om 10.30 uur op de P+R Almere ‘t Oor, bij A6 afslag 4
Almere-Haven (Amersfoortcoördinaten 143,6‒486,4). Het er naast gelegen Busstation ’t Oor
is in 9 minuten per OV bereikbaar met stadsbus 1 vanaf Station Almere-Centrum.
Opbelexcursie i.v.m. weersomstandigheden: Gerrit van Duuren, 0321‒318894.

Werkweken 2015
Informatie over de Binnenlandse en de Buitenlandse Werkweek is in de maak. Nadere informatie volgt in het voorjaarsnummer van Coolia en op de website.

Benoeming Joost Stalpers in NCF
In november 2014 is Joost Stalpers zonder tegenstemmen gekozen in het Nomenclatural
Committee for Fungi (NCF), een groep wetenschappers die zich bezig houdt met het bevorderen van de nomenclatorische stabiliteit. Dat gebeurt enerzijds door het beschermen van
bedreigde, maar breed gebruikte namen, anderzijds door voorstellen tot verandering van de
botanische Code. Met name in tijden van grote veranderingen, zoals het recent accepteren
van het één-soort-één-naam-principe is de functie van deze commissie cruciaal.

Floradag 11 april 2015 in NATURALIS IN Leiden
Het onderwerp van de Floradag op zaterdag 11 april 2015 is Citizen science: wat doen amateurs aan onderzoek, en wat kunnen professionals ermee. In de bijdragen vertellen onze leden
over hun onderzoek en wetenschappers laten zien wat er met waarnemingen gedaan kan worden en hoe amateurs en wetenschappers kunnen samenwerken. De inhoud van de lezingen
is minder zuiver wetenschappelijk dan gebruikelijk op de floradag en daarmee toegankelijk
voor alle leden. We hopen dan ook velen van u te kunnen verwelkomen.
Voorlopig programma:
10.00		
Zaal open
10.30 – 10.35
Opening
10.35 – 11.15
Arnold van Vliet: Citizen science
11.15 – 11.45
Inge Somhorst: Provinciale kartering Groningen
11.45 – 12.15
Kees Roobeek: Takkenzooi. Mycologie op hoog niveau
12.15 – 13.30

Pauze

13.30 – 14.30
		
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

Lynne Boddy: Climate change: scientific research with help from
citizen mycologists
Leo Jalink: Wasplatenwerkgroep Amsterdamse Waterleidingduinen
Jorinde Nuytinck: Barcoding
Eindbespreking en sluiting
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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 7 maart 2015 in het gebouwencomplex van het
Centraalbureau voor Schimmelcultures/NIOB, Uppsalalaan 8, op de Uithof bij Utrecht (telefoon 030–2122600).
Openbaar vervoer: Vanaf Utrecht CS kunt u gebruik maken van bus 28 (richting Uithof. P+R)
U stapt uit bij de halte Uithof. P+R. U loopt links om het Wilhelmina Kinderziekenhuis heen,
rechtsaf naar de Hoofddijk en weer rechts naar Universiteitsweg en 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). 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 binnenkant omslag achter)
toegestuurd.
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AGENDA LEDENVERGADERING 7 maart 2015
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 22 februari 2014. De concept-notulen zijn
vanaf eind januari te vinden via de op de vorige bladzijde vermelde 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 ook via bovengenoemde
link te vinden.
5. Verslag Commissie van Goede diensten.
6. Financieel verslag van de penningmeester.
7. Verslag van de kascommissie met aansluitend benoeming van een nieuw lid in deze commissie.
8. Begroting 2015.
9. VOFF en NDFF.
10. Bestuurswisseling. Marcel Groenendaal (Excursiecoördinator) treedt reglementair af
en is niet herkiesbaar. Chiel Noordeloos (Werkweekcoördinator en vertegenwoordiger
Wetenschappelijke commissie) treedt reglementair af en is alleen in eerstgenoemde functie
herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Chiel Noordeloos opnieuw te benoemen als Coördinator
excursies en werkweken en stelt voor Jorinde Nuytinck te benoemen als vertegenwoordiger
van de Wetenschappelijke Commissie.
11. Jaarverslag van de Wetenschappelijke Commissie.
12. Samenstelling van de Wetenschappelijke Commissie. Thom Kuyper treedt reglementair af en is herkiesbaar. Chiel Noordeloos treedt reglementair af en is niet herkiesbaar. De
Wetenschappelijke Commissie stelt voor Eduard Osieck te benoemen.
13. Jaarverslag van de Commissie Paddenstoelen en Natuurbehoud.
14. Samenstelling van de Commissie Paddenstoelen en Natuurbehoud.
15. Bespreking excursieprogramma en de werkweken 2015.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.
Middagpauze

OPEN MIDDAG BIBLIOTHEEK en boekverkoop
Ook dit jaar volgt de Open Middag van de bibliotheek weer direct op 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
CBS-publicaties, geldt deze dag een korting van 20%.
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Nieuwjaarsbijeenkomst

		

Zaterdag 10 januari 2015 te Wageningen

De Nieuwjaarsbijeenkomst zal weer plaatsvinden in het WICC (Wageningen International
Congress Centre), Lawickse Allee 9 te Wageningen (tel. 0317- 490133).
Het WICC is vanuit Utrecht met openbaar vervoer te bereiken vanaf NS-station Rhenen met
bus 80 richting Wageningen. Uitstappen bij het busstation Wageningen; het WICC ligt op
vijf minuten lopen vanaf het busstation, iets westwaarts. Vanuit Arnhem neemt u op Station
Arnhem bus 52 richting Wageningen. Uitstappen eveneens bij het busstation Wageningen.
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 1 januari bij de secretaris te melden. Er kan dan voor een geschikte plaats worden
gezorgd.
Tijdens de lunchpauze zullen in de kleine zaal boekhandel Architectura & Natura en TDKK,
een in microscopen en verlichting gespecialiseerd bedrijf (service, reparatie, Led-verlichting,
etc.) aanwezig zijn. Er is ook een stand met NMV-artikelen, waar o.a. diverse recente publicaties te koop zijn en de bestelde chemicaliën kunnen worden afgehaald.
Programma
10.30 – 10.35
10.35 – 11.05
11.05 – 11.15
11.15 ‒ 11.45
		
11.45 – 12.15

Opening: Aad Termorshuizen.
Menno Boomsluiter en Chiel Noordeloos: Het Meetnet in 2014.
Chiel Noordeloos: Excursies en werkweken 2015.
Eef Arnolds: Een langdurige bevalling: De Atlas van paddenstoelen in 		
Drenthe.
Uitreiking Cool & Van der Lek-prijs.

12.15 – 14.00

Pauze

14.00 – 14.05
14.05 – 14.25
14.25 – 14.45
		
14.45 – 15.15
15.15 – 15.55
15.55 – 16.00

Roeland Enzlin: Aankondiging Floradag 2015.
Nico Dam: Mededelingen Kartering.
Peter-Jan Keizer: Wegbermen, lanen en parken: toevluchtsoord voor 		
paddenstoelen.
Rob Chrispijn: Mycologische waarde van sparrenbossen.
Aldert Gutter: Glinsteringen des jaars 2014.
Sluiting

Graag tot zaterdag 10 januari!

Marian Jagers, secretaris
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