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De Nederlandse Mycologische Vereniging
Opgericht in 1908, heeft de Vereniging als doel de beoefening van de mycologie in ruime zin
te bevorderen. In voor- en najaar worden wekelijks excursies georganiseerd, verder worden
er werkweken gehouden en in de winter verscheidene landelijke bijeenkomsten. Tevens is de
NMV actief in de natuurbescherming waar het paddenstoelen betreft.
De bibliotheek van de NMV is gehuisvest in het Centraal Bureau voor Schimmelcultures
(CBS), Uppsalalaan 8, Postbus 85167, 3508 AD Utrecht. Inlichtingen bij de bibliothecaris,
G. Verkley (tel. 030-2122600 (receptie CBS)).
Het contactblad van de vereniging, Coolia, verschijnt viermaal per jaar en wordt aan de
leden toegestuurd.
De contributie voor de NMV bedraagt Euro 20,– voor gewone leden (Euro 25,– indien
adres in het buitenland), en Euro 10,– voor huisgenootleden (krijgen geen Coolia) en junior
leden (nog geen 25 jaar; krijgen Coolia). Lidmaatschap voor het leven: Euro 340,–; voor
huisgenootleden Euro 170,–.
Informatie is verkrijgbaar bij de secretaris (adres achterin).
Nieuwe leden en adreswijzigingen dienen gemeld te worden bij: Marjo Dam, Hooischelf 13,
6581 SL Malden, tel. 024-3582421, e-mail: nmvleden@mycologen.nl
Webstek: http://www.mycologen.nl/
Index Coolia (vanaf 1983) op http://www.mycologen.nl/nieuws.htm
Karteringswebstek: http://www.paddestoelenkartering.nl
Verenigingsmededelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur,
de inhoud van de rubrieken onder die van de samensteller.

Uiterste INLEVERDATA KOPIJ
Het drukklaar maken van Coolia kost tijd. We verzoeken auteurs, ook die van de vaste rubrieken, daarom vriendelijk zich strikt aan de volgende NIEUWE inleverdata te houden:
Aflevering
51(2)
51(3)
51(4)
52(1)
1

Artikelen
1 februari
1 mei
1 augustus
1 november

Vaste rubrieken1
14 februari
14 mei
14 augustus
14 november

Column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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Beste leden,
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Nederlandse Mycologische Vereniging, onze vereniging
dus, in 2008 haar honderdjarig bestaan viert. De redactie van Coolia heeft mij gevraagd daar
even bij stil te staan.
In een wereld die bol staat van alternatieve mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding zijn
veel verenigingen in zwaar weer geraakt. Het blijkt steeds moeilijker om de leden aan zich
te binden en ook het vinden van bestuursleden en andere actieve leden blijkt een groeiend
probleem. Een en ander wordt fraai weergegeven in het boek “De vereniging op survival” dat
vervolgens een aantal overlevingsstrategieën beschrijft.
De NMV blijkt een gunstige uitzondering. Onze vereniging mag zich verheugen in een
groeiend ledenaantal. Veel van onze leden zijn bovendien ook nog eens actief in werkgroepen
of individueel en houden zich bezig met kartering en inventarisatie, het Netwerk Ecologische
Monitoring of mycologisch puzzelwerk in lastige soortgroepen. De NMV bruist dus nog van
het leven. Een mogelijke verklaring is de combinatie van leuke mensen en een spannend
onderwerp. Wat ik zelf zo spannend aan mycologie vind, is dat er nog zo veel te ontdekken
valt. Er is niemand die alle soorten paddenstoelen van Nederland kent, een heel verschil met
andere soortgroepen zoals vogels of hogere planten.
Honderd jaar is een respectabele leeftijd en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan.
Uiteraard zijn er allerlei activiteiten in ons jubileumjaar zoals de publieksexcursies en grote
paddenstoelenmanifestatie in de herfst, een extra feestelijke buitenlandse werkweek en de
tentoonstelling over de NMV tijdens de bibliotheekmiddag. Verder staat de Floradag dit
jaar in het teken van de interactie tussen schimmels en andere organismen, verschijnt ons tijdschrift Coolia nu in full colour druk,
en beschikken we sinds kort over een nieuw logo van de hand van
Maurice van der Molen.
De keuze voor een logo heeft het bestuur nog heel wat hoofdbrekens gekost omdat er naast het nu gekozen ontwerp van Maurice
nog een aantal zeker niet onverdienstelijke ontwerpen van andere
leden waren. We kunnen trots zijn op het resultaat. Wie wel eens de moeite heeft genomen
om een aantal logo’s van andere paddenstoelen verenigingen te bekijken zal moeten toegeven
dat ons nieuwe logo er zijn mag.
Rest mij nog om u allen namens het bestuur van harte uit te nodigen voor onze nieuwjaarsbijeenkomst en de daarop aansluitende receptie zodat we het glas kunnen heffen op de
NMV: 100 jaar jong.
Leo Jalink, voorzitter
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IS IEDERE DENNEVLAMHOED EEN DENNEVLAMHOED?
Nico Dam
Hooischelf 13, 6581 SL Malden
Dam, N. 2008. Is every Gymnopilus sapineus Gymnopilus sapineus? Coolia 51(1): 2–8.
This paper is a brief report on the results of an earlier appeal (Dam, 2002) for data on putative
discriminating characters for Gymnopilus sapineus and G. penetrans (based on Clemençon, 2002). The
character states are often found to occur mixed in individual collections, so that it is concluded that
they are not suitable for the discrimination of two (morphological) species. Recent morphological and
molecular studies indicate that two species can be recognized in this complex after all, and the literature
on this issue is summarized. Both species may occur in the Netherlands, based on the discriminating
characters presented by Holec (2005).

D

e titel van dit verhaal is niet nieuw. In 2002 verscheen onder exact dezelfde kop een
oproep in Coolia om dat jaar de Dennevlamhoed (Gymnopilus sapineus) eens wat
beter te bekijken (Dam, 2002). Eén van de eerste reacties kwam van André de Haan,
die de oproep ook in de AMK-Mededelingen heeft geplaatst (Dam & de Haan, 2003). Van
de resultaten van beide oproepen wil ik hier verslag doen. Omdat de resultaten op zowel
Belgische als Nederlandse reacties gebaseerd zijn, is dit artikel ook in de AMK Mededelingen
gepubliceerd.
Korte historie
Aanleiding voor de oorspronkelijke oproep was een artikel van Heinz Clemençon, over de
ontwikkeling van vruchtlichamen van de Dennevlamhoed (Clemençon, 2002). In dat artikel
onderscheidde hij twee soorten, onder de namen G. penetrans en G. sapineus, en werden zes
morfologische kenmerken gegeven aan de hand waarvan die twee soorten onderscheiden
zouden kunnen worden. Die sets van zes kenmerken, met de voor iedere soort karakteristiek
geachte kenmerktoestand, staan in Tabel 1.
In onze Standaardlijst (Arnolds et al., 1995) wordt maar één soort Dennevlamhoed onderscheiden, onder de naam G. sapineus; G. penetrans en G. hybridus worden als synoniemen
daarvan beschouwd.
De vraag rees dan ook of de kenmerken die door Clemençon gegeven werden inderdaad
toereikend zouden zijn om twee soorten te onderscheiden, en of die vermeende soorten aldan-niet ook in Nederland en België voor zouden komen. Doel van onze oproep was om inzicht te krijgen in hoe verschillende waarnemers tegen de kenmerken van Dennevlamhoeden
aankijken, en of de verschillende kenmerktoestanden inderdaad in de karakteristiek geachte
combinaties aangetroffen c.q. herkend worden. De oproep was nadrukkelijk niet bedoeld om
er achter te komen hoeveel soorten vlamhoeden er in deze groep zitten; daar is deze opzet
niet geschikt voor.
Slechts één van de kenmerken zoals die door Clemençon gegeven worden is meetbaar
(diameter hoedhuidhyfen). De overige zijn dan ook niet geheel objectief. Dat geldt met name
	
Bijv. de aard van de hoedhuid is een kenmerk, en kenmerktoestanden daarvan zijn glad dan
wel schubbig. In de oorspronkelijke oproep heb ik dit onderscheid tussen kenmerk en kenmerktoestand
wat verwaarloosd.
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1

Hoedoppervlak

2
3
4

Velum
Geur
Hoedhuidhyfen

5
6

Vrije eindcellen
Sporenornamentatie

G. sapineus

G. penetrans

Vezelig en schubbig;
niet gelatineus
bleek geel
sterk, onaangenaam
10–18 µm diameter;
grof geïncrusteerd
± rechtop, spoelvormig
relatief grof

Glad, ouder vlekkerig;
iets gelatineus (‘vettig’)
melkwit
zwak, naar champignons
4–10 µm diameter;
fijn geïncrusteerd
afwezig
relatief fijn

Tabel 1. Kenmerken en kenmerktoestanden ter onderscheiding van Gymnopilus sapineus en
G. penetrans, beide in de zin van Clemençon (2002).
voor de geur (kenmerk 3; wat is ‘onaangenaam’?) en voor de grofheid van de hyfenincrustatie (deel van kenmerk 4) en de sporenornamentatie (kenmerk 6). Voor het eerste heb ik geen
oplossing; voor het tweede hanteer ik zelf de (pseudo-oplossing van de) zichtbaarheid onder
400× vergroting: duidelijk zichtbaar is grof, niet of nauwelijks zichtbaar is fijn.
Resultaten
Het aantal reacties viel, eerlijk gezegd, wat tegen. In totaal kunnen we putten uit gegevens
van zes waarnemers en 43 collecties, inclusief die van mezelf (ruim de helft). Tabel 2 geeft
van alle collecties de kenmerktoestanden zoals die door de individuele waarnemers beoordeeld zijn. Hierbij (en ook in de rest van deze sectie) hanteer ik de namen G. sapineus
en G. penetrans in de zin van Tabel 1, zonder daarmee te willen impliceren dat dat echt
twee verschillende soorten zijn; ik bedoel steeds de door Clemençon karakteristiek geachte
verzameling kenmerktoestanden, maar het wordt wat gekunsteld om de hele tijd over ‘sets
kenmerktoestanden’ te praten.
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Tabel 2. Kenmerktoestanden van de gemelde collecties. Links de kenmerknummers volgens
Tabel 1; afwisselend grijze balken boven de kolommen groeperen de waaremingen van de individuele waarnemers. Iedere kolom is een collectie. S = G. sapineus; P = G. penetrans; ? =
onbeslist of niet naar gekeken; m = gemengd, meestal P qua diameter, maar S qua incrustatie
(bij kenmerk 4); 1 = vrije eindcellen wel aanwezig, maar schaars en half aanliggend (bij kenmerk nr. 5).
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Figuur 1. Aantallen
collecties met een bepaald aantal (tussen
0 en 6) kenmerktoestanden die volgens
Tabel 1 karakteristiek
zijn voor Gymnopilus
sapineus
(zwarte
balken) of G. penetrans (grijze balken).
Gegevens uit Tabel 2.

In slechts 9 gevallen konden de waarnemers de toestand van alle relevant geachte kenmerken eenduidig aan één van beide sets toeschrijven (2× G. sapineus, 7× G. penetrans).
In alle andere gevallen waren de kenmerktoestanden ofwel gemengd aanwezig, ofwel niet
eenduidig toe te kennen. Figuur 1 geeft het aantal collecties dat ondubbelzinnig een bepaald
aantal kenmerktoestanden van Clemençons G. penetrans (grijs) of G. sapineus (zwart) bezat.
De twee staafdiagrammen in de figuur zijn helemaal niet complementair, en dat geeft aan dat
in veel gevallen een kenmerk niet eenduidig aan één van beide sets toe te schrijven bleek.
Interessant is dat individuele waarnemers (aangeduid door afwisselend getinte balken
boven Tabel 2) vooral collecties melden die ofwel de meeste kenmerken van G. sapineus
hebben, ofwel de meeste kenmerken van G. penetrans. Verder is interessant dat van de 14
collecties die qua schubbigheid van de hoed (kenmerk 1) tot G. sapineus gerekend werden,
ongeveer de helft (5–7 collecties) qua microscopische hoedhuid-structuur (kenmerk 5) toch
onder G. penetrans geschaard werd. Je zou verwachten dat die kenmerken in feite gecorreleerd zijn; het lijkt niet waarschijnlijk dat een schubbige hoedhuid gevormd wordt door
aanliggende hyfen. Ik denk dat dit er op duidt dat minstens één van die kenmerktoestanden
gemakkelijk voor verkeerde interpretatie vatbaar is.
Ook bleek het regelmatig voor te komen dat waarnemers van één bepaald kenmerk beide
kenmerktoestanden in dezelfde collectie, of zelfs hetzelfde vruchtlichaam, aan meenden te
treffen. Vrije eindcellen in de hoedhuid, bijvoorbeeld, kwamen in mijn eigen collecties regelmatig voor, maar waren dan min-of-meer aanliggend, en niet rechtopstaand (aangegeven met
een 1 in Tabel 2, kenmerk 5). Bij 7 collecties bleken de hoedhuidhyfen qua diameter tot G.
penetrans gerekend te moeten worden, maar qua incrustatie tot G. sapineus. In Tabel 1 kom
je dan ergens halverwege beide soorten uit, en dit heb ik voor Figuur 1 dan ook als dubbelzinnig kenmerk opgevat (niet aan één van beide soorten toe te schrijven).
Het substraat van de individuele collecties (niet opgenomen in Tabel 2) vertoonde geen
correlatie met andere kenmerken.
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Foto’s 1 & 2. Gymnopilus penetrans ss. Holec (= G. sapineus ss. onze Standaardlijst).
Vruchtlichamen op naaldhout (Foto: Maurice vd Molen) en op een sparrenkegel (Foto: Nico
Dam)



Dennevlam.indd 5

5-11-007 11:1:1

Discussie
Laat ik proberen wat genuanceerd conclusies te trekken. Uitgangspunten zijn een set (niet geheel onafhankelijke) kenmerken, en verschillende kenmerktoestanden. De hypothese is dat er
twee soorten onderscheiden kunnen worden op basis van vaste, karakteristieke combinaties
van kenmerktoestanden (Tabel 1).
Daarnaast hebben we waarnemingen (Tabel 2). Die geven aan dat de kenmerktoestanden
in wisselende combinatie bij verschillende collecties voorkomen, of in ieder geval door de
waarnemers zo geïnterpreteerd worden. Uit de gegevens in Tabel 2 kunnen twee mogelijke
conclusies getrokken worden:
1. De gesuggereerde combinatie van kenmerktoestanden is niet geschikt om twee soorten
te onderscheiden.
. De kenmerktoestanden worden door verschillende waarnemers verschillend geïnterpreteerd, waardoor het lijkt alsof de combinaties willekeurig verdeeld zijn.
Het tweede punt lijkt misschien wel spijkers op laag water zoeken, maar ik denk dat het
wel degelijk een rol kan spelen. Interpretatie van kenmerken is altijd een probleem bij het
determineren. Je moet als waarnemer proberen te bedenken wat de maker van een sleutel
of beschrijving bedoeld heeft met zijn/haar terminologie. Misschien is het bijvoorbeeld wel
zo dat wij hier in de Benelux op de vierkante millimeter en met een sterke loep zitten te
delibereren of een hoed nu wel of niet schubbig is, terwijl er in Midden-Europa mogelijk collecties voorkomen waarvan de hoed zo schubbig is als een kaasschaaf. Als bijvoorbeeld geen
van de waarnemers die aan ons onderzoekje heeft meegewerkt die hypothetische schubbige
Midden-Europese Vlamhoed kent, dan kan dat hier aanleiding geven tot kunstmatig zoeken
naar ietsje schubbiger exemplaren van de gladde soort, die dan een verkeerde naam krijgen.
Wel denk ik op grond van de hier gepresenteerde gegevens te kunnen concluderen dat de
kenmerken in Tabel 1 niet geschikt zijn om twee verschillende Vlamhoeden te onderscheiden.
Als de kenmerken steeds goed geïnterpreteerd zijn, dan is het duidelijk dat ze bij individuele
collecties in allerlei combinaties voorkomen. Als ze regelmatig fout geïnterpreteerd zijn, dan
zijn ze als determinatiekenmerk van twijfelachtige waarde.
Hoeveel soorten?
Dit onderzoekje is natuurlijk niet geschikt om een uitspraak te doen over de vraag of
Gymnopilus penetrans en G. sapineus al-of-niet verschillende soorten zijn. Ik zal me daar
dan ook niet aan wagen, maar wel proberen een samenvatting te geven van de recente literatuur die op die vraag betrekking heeft. Volgens sommige auteurs spelen hier ook nog andere
namen een rol (G. hybridus, bijv.). De soorten (als het dat zijn) uit deze groep zal ik samen
het G. sapineus-complex noemen.
De opvatting dat G. hybridus en G. penetrans synoniemen van G. sapineus zouden zijn,
is gebaseerd op een uitvoerige studie van de morfologie en pigmentchemie van de Noorse
vlamhoeden door Klaus Høiland (1990). Zijn conclusie, gebaseerd op zo’n 150 interpreteerbare collecties, is dat er in het G. sapineus-complex slechts één soort te onderscheiden valt.
Hij gebruikt daar de naam G. sapineus voor, en vat de andere twee als synoniem daarvan
op. Dat laatste lijkt me, strikt genomen, eigenlijk een stap te ver. Namen zijn gekoppeld aan
een type, bij voorkeur een (één) collectie, en dat type legt vast wat er met een naam bedoeld
wordt. De drie al genoemde namen in het G. sapineus-complex zijn alle toe te schrijven
aan Elias Fries, en er bestaan geen typecollecties meer van (Høiland, 1990). In dergelijke
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gevallen moet je het doen met de oorspronkelijke beschrijving, de protoloog. De interpretatie
daarvan laat altijd ruimte voor discussie, en ik ben dan ook bang dat de vraag of de namen uit
het G. sapineus-complex nu op één soort of op meerdere soorten betrekking hebben feitelijk
niet meer te beantwoorden is. Wat blijft staan is Høiland’s conclusie dat het beschikbare
Noorse materiaal allemaal tot één soort behoort.
Høilands opvatting wordt beslist niet algemeen gedeeld. In feite wordt alleen in onze
Standaardlijst G. sapineus in de zin van Høiland gebruikt, en in Nordic Macromycetes
(Hansen & Knudsen, 1992) wordt met het nodige voorbehoud alleen G. penetrans in de
sleutel opgenomen. In de meeste later gepubliceerde sleutels voor Gymnopilus (Orton, 1993;
Bon & Roux, 2002; Horak, 2005; Holec, 2005) worden echter twee of meer soorten in het
G. sapineus-complex onderscheiden. Ook recent moleculair-genetisch onderzoek duidt er op
dat er waarschijnlijk meerdere soorten in dit complex onderscheiden kunnen worden (Moser
et al., 2001; Rees et al., 2002; Gulden et al., 2005).
De resultaten van de meest uitvoerige morfologische studie aan Gymnopilus tot nu toe
zijn recent gepubliceerd door Jan Holec (2005). Hij geeft ook een helder overzicht van de
taxonomische en nomenclatorische problemen in dit complex, en dat is interessante lectuur
voor wie van puzzelen houdt. Zijn conclusie is dat er twee soorten in het G. sapineus-complex onderscheiden kunnen worden, op de volgende kenmerken (Holec, 2005):
A1 Hyfen in de bovenste laag van de hoedhuid smal, 3–10(–12) µm diameter, cylindrisch;
hoedoppervlak in principe glad, maar roest-oker tot roestbruin vezelig-strepig tot aangedrukt vezelschubbig; jonge hoeden bedekt met wit tot grijswit velum; hoedvlees en jonge
lamellen bleek geel; steel met witte, viltig-vezelige velumresten
G. penetrans (= G. sapineus ss. Høiland, Standaardlijst)
A2 Hyfen in de bovenste laag van de hoedhuid breed, (4–)6–20(–26) µm (overwegend 8–16
µm) diameter, met (smal) knotsvormige tot peervormige eindcellen; hoedoppervlak vezelig-viltig, viltig tot viltig-schubbig, zonder velum; hoedvlees en jonge lamellen meestal
diep geel; steel geel vezelig-viltig, zonder velumresten
G. sapineus ss. Kühner & Romagnesi (1953) (non G. sapineus ss. Høiland)
Interessant is mogelijk ook nog dat G. sapineus ss. K&R een zomersoort lijkt te zijn (juniaugustus), terwijl G. penetrans voornamelijk in de herfst fructificeert (september-oktober).
Voor karakteristieke afbeeldingen
van beide soorten verwijst Holec naar
met name Ludwig (2001): nr. 31.10
voor G. penetrans en nr. 31.14 voor
G. sapineus ss. K&R. De nomenclatorische chaos in dit complex is dusFiguur 2. Sporen, basidiën, cheilocystiden en een hoedhuidhyfe van
Gymnopilus sapineus ss. Holec. (Uit
Holec, 2005, met toestemming.) Let
op de gezwollen eindcel (EC) van de
hoedhuidhyfe.
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danig groot dat hij geen standpunt inneemt, en de namen in de meest gangbare opvattingen
gebruikt. Gymnopilus hybridus wordt opgevat als synoniem van G. penetrans.
Als we de sleutelkenmerken van Holec (2005) vergelijken met Clemençon’s kenmerken
in tabel 1, dan lijkt het er op dat alleen kenmerk 4, maar dan zonder de incrustatie, ook door
Holec geaccepteerd wordt, en in feite als belangrijkste onderscheidende kenmerk wordt gezien. Op grond daarvan zou uit tabel 2 te concluderen zijn dat de meeste daarin opgenomen
collecties tot G. penetrans ss. Holec behoren (en dat is wat in onze Standaardlijst G. sapineus
genoemd wordt), maar dat vier collecties mogelijk toch tot G. sapineus ss. K&R (en dat is
dus niet de G. sapineus van de Standaardlijst!) gerekend kunnen worden. Alle vier zijn ze
gevonden door Dinant Wanningen, vast en zeker in de buurt van Almelo.
Het lijkt er dus op dat toch niet iedere Dennevlamhoed een Dennevlamhoed is. Vooropgesteld,
natuurlijk, dat ook onze Nederlandse vlamhoeden besluiten zich aan de door Holec (2005)
opgevoerde kenmerken te houden. En daarmee kan dit project in feite nog een aantal jaren
vooruit...
Ten slotte wil ik degenen die waarnemingen voor dit project hebben opgestuurd daar van
harte voor bedanken, met een bijzondere vermelding van André de Haan, op wiens initiatief
de oorspronkelijke oproep ook in de AMK Mededelingen terecht kwam. Chiel Noordeloos
en Marijke Nauta wil ik bedanken voor literatuur en constructief commentaar op een eerdere
versie van dit verhaal, en Jan Holec voor figuur 2.
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De Molendijk te Oterleek
Martijn Oud
Borinagestraat 19, 1827 DX Alkmaar
Oud, M. 2008. Nature reserve “Molendijk” in Oterleek (prov. North-Holland). Coolia 51(1): 9–13.
The Molendijk (“Mill Dyke”) is all that remains of the old Zuyderwaert lake, drained in 1630. It
is rich in mushrooms as it was never used for agricultural purposes. After briefly describing the origin
and history of the dyke, and its natural history value, the author lists some of the most interesting and
unusual of the 167 species of macrofungi found there since 2001.

D

resterende molens te slopen. Je kunt aan de
contouren van deze historische dijk nog zien
waar de molens ooit hebben gestaan en om
dit te verduidelijken heeft Staatsbosbeheer
deze plaatsen recent door middel van plaveisel zichtbaar gemaakt (Foto 1).
Na het verdwijnen van de molens was
het niet meer nodig om het open karakter van de dijk te bewaren in verband met
windvang, en werden er bomen en heesters
geplant. Essen, Iepen, Zomereiken, Wilgen
en Populieren zijn de belangrijkste, maar er
staat ook Linde en Els. Meidoorn vormt hier
de belangrijkste bosrandbegroeiing. In de
bosjes huist een Blauwe reigerkolonie (circa
20 nesten in 2006).

e Molendijk is een oerhollands en
stil natuurgebied, een paar kilometer ten westen van Alkmaar, aan de
rand van een vroeger meer, de Groote- of
Zuyderwaert. Voor de droogmaking van
dit meer werd in 1630 aan zijn oever op
het oude land van Oterleek een molengang
gebouwd. Een zestal molens maalden de
Groote Waert droog tot de polder die we nu
kennen als de Heerhugowaard. Later werden
de schepraderen van de molens vervangen
door de meer efficiënte vijzels, zodat een
aantal molens gesloopt konden worden. Nog
later, in 1877, kwam er een stoomgemaal aan
het begin van de Huygendijk. Aan het einde
van de negentiende eeuw werd besloten het
overbodige slotenstelsel te dempen en de
Foto 1. De Molendijk bij Oterleek (N.-H.).
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Foto 2. Agaricus osecanus var. squarrosipes.
gerooid om verdere besmetting te voorkomen. Toch zette de Iepziekte door en het
eerste deel van het gebied, wat geheel met
iepen was begroeid, raakte ontbost. Het is
jammer voor de mooie Zilverige satijnzwam
(Entoloma saundersii), die elk voorjaar met
zijn grote vruchtlichamen dit deel van het
gebied opsierden, maar omdat deze soort absoluut gebonden is aan iepen is hij nu samen
met de iepen verdwenen.
Recent werden in de plaats van de gerooide iepen jonge Zomereiken geplant.
Tien mycorrhizavormers werden inmiddels aangetroffen, waarvan acht soorten
bij Zomereik. Eén vertegenwoordiger van
deze groep, de Blozende Fluweelboleet
(Xerocomus communis), werd in groot aantal bij een drietal Zomereiken aangetroffen.
Deze soort is bij de revisie van de fluweelboleten door Machiel Noordeloos (2007)
recent ook uit Nederland beschreven en
het vermoeden bestaat dat het één van de
algemeenste Fluweelboleten van Nederland
is. Voorheen werd deze soort meestal als
Boletus rubellus ss. lat. (Rode boleet) als
waarneming aan het bestand van de NMV

Mycoflora
Het aantal broedvogelsoorten is hier hoog,
maar het gebied valt vooral op door de bijzondere mycoflora. Vanaf 1 januari 2001
werden hier 167 verschillende soorten macrofungi aangetroffen en dat zal zeker niet
de slotsom zijn, want jaarlijks worden hier
nog nieuwe soorten aan toegevoegd.
Van de vijf champignonsoorten die
werden aangetroffen, was die van de
Sneeuwwitte anijschampignon (Agaricus
osecanus var. squarrosipes) wel heel bijzonder. Deze variëteit werd in een heksenkring
met een doorsnede van vijf meter aangetroffen. Hij onderscheidt zich van de algemene
var. osecanus door zijn onder de ring schubbige steel. Deze variëteit is uiterst zeldzaam
in Nederland. Een jaarlijks terugkerende
mooie heksenkring werd ook gevormd door
de Bleke wilgengordijnzwam (Cortinarius
urbicus), onder de populieren aan het eind
van het beboste gedeelte van de Molendijk.
Omdat ook op de Molendijk de Iepziekte
om zich heen greep, raakten de afgelopen
jaren hele rijen iepen besmet en werden deze
10

Molendijk.indd 10

25-11-2007 11:23:27

doorgegeven. Het vermoedelijk algemene
voorkomen van de Blozende Fluweelboleet
sluit ook aan op recente vondsten van
deze soort bij recreatieplas “De Leijen”
te Hensbroek en de vondsten in AlkmaarNoord, alle bij Zomereik.
De Zomereik is een van de boomsoorten
die in Nederland een groot aantal soorten
mycorrhizavormers aan zich kan binden,
terwijl de iep er maar enkele heeft. Dat er
Zomereiken zijn geplant na het ruimen
van de dode iepen, zal dus in de toekomst
waarschijnlijk voordelig uitpakken voor de
mycorrhizavormers.
Op de spaanders die achterbleven na het
ruimen van de iepen, groeiden zeer veel soorten saprotrofe paddenstoelen. Uitgesproken
algemeen op de aanwezige spaanderhopen
is de Geaderde Leemhoed (Agrocybe rivulosa), een soort die pas een paar jaar geleden
als nieuwe soort werd beschreven, op basis
van vondsten uit Nederland (Nauta, 2003).

Ruwweg de helft van de saprotrofe soorten
werd aangetroffen op spaanderhopen, vaak
vermengd met de aanwezige kalkrijke klei.
Nu het ruimen van de zieke iepen vrijwel
is voltooid, zal dit ten koste gaan van de
diversiteit aan paddenstoelensoorten, nu
spaanderproductie alleen nog bij periodieke
uitdunning van het geboomte zal plaatsvinden. Natuurlijk gaat mijn voorkeur uit naar
een gezonde bomenpopulatie met een zo
groot mogelijk aantal mycorrhizasoorten.
Overigens bevinden zich in het gebied
nog steeds een aantal geïsoleerde gezonde
iepen.
De Rode-Lijstsoorten
Van de Rode-Lijstsoorten die op de spaanderhopen groeien, noemen we de Witglanzende
stropharia (Psilocybe albonitens, Rode Lijst:
Bedreigd met uitsterven) en de Bedwelmende
inktzwam (Coprinus narcoticus, Rode Lijst:
Gevoelig).
Foto 3. Conocybe bulbifera.
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zwam (Ganoderma lucidum, Rode Lijst:
Kwetsbaar), waarvan de hoed soms nauwelijks boven het gras uitkomt, maar zijn
“gelakte” steel diep in de grond steekt.
Saprotroof op de kalkrijke klei zijn het
Knollig breeksteeltje (Conocybe bulbifera,
Rode Lijst: Vermoedelijk uitgestorven) en
zijn familielid het Bolhoedbreeksteeltje
(Conocybe huysmanii, Rode Lijst: Gevoelig).
Op dode liggende stammen werden twee
Rode Lijst soorten aangetroffen, namelijk
de Kogelhoutskoolzwam (Daldinia concentrica, Rode Lijst: Kwestbaar) en het
Kraagmosklokje (Galerina autumnalis,
Rode Lijst: Gevoelig).
Omdat ruiters van de manege aan de
Rustenburgerweg ook de Molendijk bezoeken, is een belangrijk substraat voor een flink
aantal soorten aanwezig, nl. paardenmest.
Hierop werd een aantal interessante soorten
gevonden, waaronder het Mestplooirokje
(Coprinus nudiceps), een soort die als
Gevoelig op de Rode Lijst staat.

Van het grote aantal inktzwammen in
Nederland staan maar weinig soorten op
de Rode Lijst (Arnolds & van Ommering,
1996). Dit heeft mede te maken met het
minimum aantal beschikbare gegevens per
soort, wat een van de voorwaarden is om
de Rode-Lijst-status te kunnen bepalen. Het
aantonen van een achteruitgaande of vooruitgaande trend per soort is alleen mogelijk met
voldoende waarnemingen. De op klei saprotrofe Spitscellige donsinktzwam (Coprinus
impatiens, Rode Lijst: Gevoelig) en de bovengenoemde Bedwelmende inktzwam zijn
soorten waar wel genoeg gegevens van zijn
binnengekomen om de Rode-Lijst-status te
berekenen. In totaal zijn er op de Molendijk
28 soorten inktzwammen aangetroffen, hoewel het werkelijke aantal groter zal zijn. De
fructificatieperiode bij veel inktzwamsoorten
is kort, waardoor soorten makkelijk gemist
worden.
Op het achtergebleven ondergrondse
wortelhout groeit de Gesteelde lak-

Foto 4. Coprinus auricomus (Kastanje-inktzwam). (Foto: Nico Dam)
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Conclusie
De Molendijk is een historisch monument
met een hoge natuurbelevingswaarde. Al
was het maar voor de beleving in 2001, toen
er een explosie van honderden Argusvlinders
voorkwam of de vele kleine groene kikkers,
die altijd weer zorgen voor kwaakconcerten
bij mooi weer. Omdat het pas aangelegde
fietspad over de Molendijk geen dorpen met
elkaar verbindt (of je moet een omweg willen
maken) zal het er altijd wel rustig blijven.
Ook voor paddenstoelenliefhebbers is
het een prachtig gebied met paddenstoelen
in elk jaargetijde, met een climax aan soorten in de herfst. Vooral voor de groepen
Psathyrella (Franjehoeden) en Coprinus
(Inktzwammen) heeft het gebied zeer veel
te bieden en zullen er ongetwijfeld nog vele

nieuwe soorten gevonden worden. Al vroeg
in het jaar kun je er plekken tegenkomen waar
massaal de Kastanjeinktzwam (Coprinus
auricomus) voorkomt, soms bij honderden.
Uniek is het voorkomen van negen soorten
Hertenzwammen (Pluteus) in een betrekkelijk klein gebied als de Molendijk.
Mogelijk is de paddenstoelenrijkdom
ontstaan doordat het gebied nooit een agrarische bestemming heeft gehad en daardoor
als eiland heeft gefungeerd voor vele paddenstoelensoorten. In ieder geval kan de
Molendijk niet als representatief beschouwd
worden voor de soortenrijkdom van de omliggende omgeving, ook al is dit in eerste instantie de opzet geweest van dit onderzoek.
Daarvoor verschilt de Molendijk te veel van
zijn omgeving.

Route
Volg vanaf de A9 de oostelijke randweg richting Heerhugowaard (N242) en neem voorbij
de afslag Stompetoren de afslag Oterleek. U rijdt nu op de oude Huygendijk, die een
onderdeel is van de oude Westfriese omringdijk; volg deze tot voorbij Oterleek. Nog voor
de kruising met de Rustenburgerweg ziet u aan uw linkerkant het wandelpad over de
Molendijk.
De Molendijk is circa 2 kilometer lang en staat onder beheer van Staatsbosbeheer.
Literatuur
Flora Agaricina Neerlandica, deel 1 t/m 6, door M.E. Noordeloos et al. (red.)
Coprinus website, van Cees Uljé
The Dutch, French and British species of Psathyrella, door E. Kits van Waveren
Pilze der Schweiz, deel 1 t/m 6, door J. Breitenbach & F. Kränzlin
Die Grosspilze Baden-Württembergs, Band 1 t/m 4, door G.J. Krieglsteiner (red.)
Overzicht van de paddenstoelen in Nederland, door E. Arnolds, Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos (red)
Bron historie Molendijk: Henk Komen
Foto’s van de auteur, tenzij anders aangegeven.
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Ongenode bekerzwammen
Gerard Bögemann1 & Nico Dam2
1

afd. Experimentele Plantenecologie, Radboud Universiteit Nijmegen,
Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen
2
Hooischelf 13, 6581 SL Malden

Bögemann, G. & Dam, N. 2008. Uninvited cup fungi: Peziza ostracoderma. Coolia 51(1): 14–17.
Cultures of Arabidopsis thaliana at the Experimental Plant Ecology department of the Radboud
University in Nijmegen produced unexpected crop: Peziza ostracoderma. The cup fungi only appeared
in flower pots in which no plants germinated. The fungi are described and illustrated.

B

loempotten leveren zo af en toe ook wel eens wat anders op dan de
planten die je zou verwachten. Een kras voorbeeld is de Cantharel
die ooit eens bij dennenzaailingen verscheen (Danell & Camacho,
1997), en misschien behoort u zelf wel tot de gelukkigen die ooit een Gele
of Lila plooiparasol (Leucocoprinus birnbaumii of L. lilacinogranulosus)
tussen de kamerplanten mochten vinden. Je vraagt je dan al gauw af hoe
die paddenstoelen in zo’n bloempot terecht komen. Bij het voorbeeld van
de Cantharel was wel duidelijk opzet in het spel (gepoogd werd natuurlijk
om Cantharellen te kweken), maar het verschijnen van een vruchtlichaam
was toch een verrassing, en het is voor zover wij weten nooit gelukt om die
opzet te reproduceren. Met de plooiparasollen is het waarschijnlijk dat ze per
ongeluk met teelaarde of plantenmateriaal meegekomen zijn.
Minder voor de hand liggend is de herkomst van de bekerzwam
die begin vorig jaar de kweekproeven van de afdeling Experimentele
Plantenecologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen teisterde.
Wilde flora
Als ecologen houden we ons bezig met de wilde flora en fauna van ons
land. Zo nu en dan maken we ook uitstapjes naar wat minder spectaculaire modelsystemen. Omdat we het fenomeen van wortelzoekgedrag,
het vermogen van planten om hun wortels heel gericht te sturen, willen
begrijpen, maken we gebruik van Zandraket (Arabidopsis thaliana). Deze
Zandraket is het speeltje van vooral de moleculair biologen onder de plantenmensen. Omdat er zoveel bekend is van het genoom van de Zandraket,
en omdat er zoveel genotypen van bekend zijn, gebruiken we deze plant met
de bedoeling meer van dat wortelzoekgedrag (“selective root placement”) bij
zeer met elkaar verwante planten, namelijk van de zelfde soort, te weten te
komen.
In december vorig jaar werd een kweekproef opgezet om de
beste kweekomstandigheden voor de plant uit te zoeken. Er werden
verschillende soorten potgrond gemengd en in potten van verschil-
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lende vorm en grootte werden zaailingen uitgezet. Ongelukkig genoeg, een aantal zaailingen
sloeg niet aan. Toch bleven we een tijd de overgebleven potten volgen. Geen Zandraket maar
wel…
Wat hadden we nu voor geheim grondmengsel gemixt? De potgrond is een standaard
mengsel van CoLent uit Lent, en metselzand van de Gamma dat vooraf gesteriliseerd is (12
uur bij 120 °C). We bleven de potten water geven, ook de lege potten. En wat gebeurde er
na enige tijd: in een aantal potten, die met de meeste potgrond, kwamen kleine bruine knopvormige “dingen” naar boven. Dit was nog het meest het geval in de 48 × 180 mm potten
met een inhoud van ongeveer 0.25 L. Na een tijdje groeiden de bruine knoppen uit tot echte
bekerzwammen, die we als Champignonbekerzwammen (Peziza ostracoderma) gedetermineerd hebben. In het kader staat een beschrijving van
de vondst; zie ook figuren 1 t/m 3.
Figuur 1. Peziza ostracoderma (Champignonbeker
zwam). Vruchtlichamen in de kweekpotten van
Zandraket, op 18 januari 2007 (maatstreepje = 10
mm), en een close-up.
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Peziza ostracoderma Korf — Champignonbekerzwam
Vruchtlichamen onregelmatig schijfvormig, vaak sterk rimpelig en onregelmatig door onderlinge verdrukking, ca. 8–16 mm diameter. Rand stomp, zonder haren maar soms wel
wat schilferig-ruw, donkerbruin. Buitenkant (receptaculum) bleker bruin, met verspreide,
niet erg talrijke kleine donkere pukkeltjes. Hymenium net zo gekleurd als de buitenkant,
maar vaak met een olijfgroene tint; onder een sterke loep met talrijke donkere ingegroeide
puntjes. (Die laatste worden niet door de rijpe sporen veroorzaakt, maar door pigmentklodders in het hymenium.)
Asci cylindrisch, ca. 240 × 12 µm, operculaat, top amyloïd (wordt blauwgrijs in Melzer’s
reagens, vaak diffuus); inhoud van jonge asci opvallend bruin-oranje in Melzer’s (zie
figuur 3); sporen in bijna rijpe asci scheef eenrijig, 8 per ascus. Parafysen onopvallend,
hyphoid, kleurloos, ongeveer 3 µm diameter. De toppen van de asci/parafysen zitten lokaal
ingebed in een lichtbruine, gelatineuze massa. Sporen ellipsoid, 13–14 × 8–9 µm, gemiddelde lengte/breedte-verhouding (Q) is 1,55; inhoud met twee grote druppels; ornamentatie
bestaande uit een onregelmatig netwerk, met vaak iets langgerekte mazen (langs de lange
as van de sporen) gescheiden door dunne richels, onopvallend in water, beter zichtbaar in
Melzer’s of katoenblauw. Excipulum een textura angularis, onder het hymenium regelmatig
met amyloïde klodders, waarschijnlijk tussen (niet in) de cellen; buitenwand zonder haren.
(Microscopie aan gedroogd materiaal.)
Steriel
De Champignonbekerzwam is volgens het Overzicht (Arnolds et al., 1995) één
keer eerder in ons land gevonden, in een champignonbed. Ook in dat geval ging
het, naar alle waarschijnlijkheid, om een vondst op in eerste instantie gesteriliseerd substraat. Qua voedingsstoffen is een champignonbed (paardenmest) echter
nauwelijks vergelijkbaar met de kweekproeven in het Nijmeegse Ecologie-lab.
Het lijkt wel erg toevallig dat we hier ook weer te maken hebben met een
gesteriliseerde component. Ook wanneer je op het internet gaat zoeken kom je
regelmatig berichten van deze bekerzwam tegen, en steeds groeit hij dan in kunstmatig substraat, zoals bloempotten of kweekbedden. In sommige gevallen worden
de paddenstoel dan ernstige verwijten gemaakt in verband met vermeend parasitisme, maar harde gegevens daaromtrent hebben we niet kunnen vinden. Feit is
wel dat een deel van de foto’s op internet
de bekerzwam in overigens lege bloempotten toont, net als bij ons in Nijmegen,
maar op andere foto’s staat hij broederlijk
naast ogenschijnlijk gezonde planten (bijv.
op www.forestryimages.org). In één geval
Figuur 2. Sporen en een bijna rijpe ascus
van Peziza ostracoderma. (Maatstreepjes
zijn 10 µm bij de sporen, 25 µm bij de
ascus.)
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Postracoderma.indd 16

28-11-2007 21:20:10

Figuur 3. Microfoto
van de weefselstructuur
van Peziza ostracoderma; radiële coupe,
in Melzer’s reagens.
Bovenaan de asci,
waarvan de inhoud
sterk bruinoranje kleurt
in Melzer’s. Daaronder
een dichte laag (het
subhymenium) waaruit
de asci ontspringen, en
daaronder het “vlees”
(receptaculum), dat is
opgebouwd uit onge
veer
isodiametrische
cellen. In het vlees zit
ten verspreide amyloïde
klodders (die kleuren
blauw in Melzer’s).

wordt Peziza ostracoderma zelfs genoemd als antagonist van een potentieel schadelijke
meeldauw (Sphaerotheca fuliginea op Cucumis sativus) (Kiss, 2003).
In ieder geval lijkt het zo te zijn dat de Champignonbekerzwam bij voorkeur groeit op vers
gesteriliseerd substraat. Is het zo dat de diasporen (de algemene term voor voortplantingsstructuren) van deze Peziza weinig temperatuurgevoelig zijn? En dat hij pas te voorschijn
komt wanneer andere schimmels (of algen, of andere micro-organismen) afwezig zijn of tenminste onderdrukt worden? Hoe dit ook zij, hij dankt er wel een andere (oudere? mooiere!)
Nederlandse naam aan: Stoomschimmel.
Dank aan Emiel Brouwer voor controle van de determinatie.
Literatuur
Arnolds, E., Noordeloos, M.E. & Kuyper, Th.W. 1995. Overzicht van de paddestoelen in Nederland.
Uitgave NMV.
Danell, E. & Camacho, F.J. 1997. Successful cultivation of the golden chantarelle. Nature 385: 303.
Kiss, L. 2003. A review of fungal antagonists of powdery mildews and their potential as biocontrol
agents. Pest Management Science 59: 475–483.
Websites
http://www.forestryimages.org/browse/, dan verder onder Diseases en Fungi.
http://www.primasta.nl/, dan verder onder Nieuws naar Schimmels op potgrond
http://www.pcsierteelt.be/hosting/pcs/pcs_site.nsf, dan verder naar Nieuwsflash 20.
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DRIE BIJZONDERE GORDIJNZWAMMEN IN NOORDELIJKE
SPARRENBOSJES
Roel Douwes1, Kor Raangs2 & Inge Somhorst3
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Douwes, R., Raangs, K. & Somhorst, I. 2008. Three unusual Webcaps in northern spruce plantations.
Coolia 51(1): 18–23.
In November 2006 the Freckled Webcap (Cortinarius spilomeus) was found for the first time in The
Netherlands in a Norway spruce plantation in the province of Drente. Another webcap was found in a
Sitka spruce plantation near Lauwersoog on the Groningen-Friesland border. Depending on the literature consulted, this could be determined as C. multiformis / allutus / lundellii. The same plantation also
produced C. subhygrophanicus. All three species are described and illustrated by a colour photograph.

N

og steeds enthousiast door de niet aflatende stroom bijzondere vondsten in sparrenaanplanten (Arnolds et al., 2004, Raangs & Somhorst, 2006, Dam & Kuyper, 2007)
kruipen we als altijd met veel plezier onder de stekelige takken door. Wij komen
weer met drie interessante vondsten.

Cortinarius spilomeus
Op 6 november 2006 kwamen we – op weg naar de wekelijkse excursie van de Paddenstoelen
Werkgroep Drenthe – wederom langs een al tijden lokkende fijnsparrenaanplant langs de
autoweg Gieten-Assen (N33). De mossige berm stond nu vol Vliegenzwammen.
In het Drents-Friese Wold wachtten we tevergeefs op de anderen die ondertussen op een
andere plek stonden te wachten… Met gespeelde verontwaardiging “Nou dan gaan we wel
ergens anders naar toe”, zagen we onze kans schoon om eindelijk het veelbelovende sparrenbos te bezoeken. En het stelde ons niet teleur.
In de berm en het talud, grenzend aan de weg, zien we behalve de uit de auto al waargenomen Vliegenzwammen, nu ook grote hoeveelheden Vaaggegordelde gordijnzwammen
(Cortinarius anomalus). Die kennen we nu wel, denken we en lopen er vrij snel langs heen.
Maar sommige groepen zien er wel wat vreemd uit en we worden weer opmerkzaam: hé,
die zijn hygrofaan! We graven zo’n exemplaar uit de dikke laag mos en zien roodbruine
bandjes, vlokjes en gordeltjes op de steel. Dit is geen C. anomalus, maar wat wel? We nemen
enkele exemplaren mee naar huis. Door het opvallend gekleurde velum komen we verrassend
eenvoudig tot de juiste determinatie: Cortinarius spilomeus (Fr.:Fr.) Fr. Deze soort was tot
voor kort niet uit Nederland bekend, maar is inmiddels ook in een fijnsparrenbos in de buurt
van Leersum aangetroffen.
Cortinarius spilomeus is een soort die uit noordelijk en montaan Europa wel bekend is
uit jonge sparrenaanplanten. Hij is ook gemeld uit lariks- en dennenopstanden (Arnolds et
al., 2004, Brandrud et al., 1990–). Taxonomisch hoort C. spilomeus thuis in de groep rond
C. anomalus waarvan de hoed in vochtige, verse toestand in het veld nauwelijks verschilt
18
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als je de donkerrode velumresten langs de hoedrand van eerstgenoemde soort niet opmerkt.
Opletten geblazen! Er stonden over een lengte van 200 m tientallen exemplaren in de dikke
moslaag tussen even zovele C. anomalus.
Cortinarius spilomeus (Fr. : Fr.) Fr. — Kopervloksteelgordijnzwam (voorstel)
Hoed 20–55 mm, jong halfbolvormig, dan gewelfd met neergebogen rand, oude exemplaren uitgespreid tot soms iets ingedeukt; met stompe umbo. Hoedrand over de lamellen heen
stekend. Hoed sterk hygrofaan, in vochtige toestand rood(grijs)bruin, bedekt met zilverachtige berijping. Vanuit het centrum opdrogend naar geel(grijs)bruin tot crèmekleurig. Rand
met donker roodbruine velumresten. Oude exemplaren geelbruin, vaak met roestkleurige
vlekjes. Lamellen vrij dicht opeen, smal aangehecht tot aangehecht, vrij breed; kleur jong
bleek violet, dan bleek geel(grijs)bruin, later roestbruin. Steel fragiel en slank, 50–85 ×
4–7 mm, cilindrisch, apex en basis iets verdikt, uiterste basis toelopend en afgebogen; dicht
bedekt met vuilwitte lengtevezels; onderste 2/3 met donker roodbruine tot koperrode velumgordeltjes, -bandjes en -plakjes en/of steel tot vlak onder de top bedekt met een rood
waas van fijne velumdeeltjes. Steeltop violet. Basisvilt witachtig. Steel hol wordend. Vlees:
in hoed roodgrijsbuin, in steel geelbruin; na opdrogen crème. Geur onopvallend.
Sporen subgloboos tot breed ellipsoid 7–8(–8,5) × 5,5–6,5 μm, Q = 1,2–1,3(–1,4), vrij
zwak geornamenteerd.
Als Nederlandse naam stellen wij voor Kopervloksteelgordijnzwam.
Figuur 1. Cortinarius spilomeus, in een fijnsparrenbos bij Gieten (Dr.)
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Cortinarius multiformis sensu CFP
Een paar dagen later, op Sint Maarten, togen we naar de Lauwersmeer, een kalkrijk gebied
met diverse biotopen dat altijd wel iets bijzonders in petto heeft. Inmiddels verslaafd als we
zijn aan sparrenaanplanten besluiten we gelijk maar de paar kleine stukken met Sitkaspar in
het Lauwersoogbos bij Robbenoort op te zoeken. Het zijn vrij jonge bosjes die in de jaren
1974–1975 zijn aangeplant (informatie boswachter Sies Krap). Tijdens een NMV-excursie
in 2005 werden we door Tom van der Kooij op deze stukjes bos geattendeerd: hij had er
wel eens wat ‘rare’ Gordijnzwammen gezien en die nooit goed op naam kunnen brengen
met de hem tot beschikking staande literatuur. De bewuste excursie leverde toen weinig op,
maar nu, onder betere omstandigheden, kijken we onze ogen uit: de mossige berm langs
het Sitkasparrenbosje staat vol Gordijnzwammen. Meteen valt ons oog op een prachtige
warm leeuwgele jonge Phlegmacium, geflankeerd door een door slakken geteisterd ouder
exemplaar. Een stukje verder staan er nog een paar en verspreid door het bosje nog enige
exemplaren.
Het wordt een fantastische dag vol Gordijnzwammen: behalve onze Phlegmacium
zien we bijvoorbeeld massaal in grote toefen en in alle mogelijke verschijningsvormen de
Jodoformgordijnzwam (Cortinarius obtusus), maar ook zeldzamere soorten als de Pluizige
gordijnzwam (Cortinarius comptulus) en de Donkerlila gordijnzwam (Cortinarius malachius).
Als we terugrijden lopen de kinderen met hun lampionnen in de regen, onze buit is al
binnen.
Cortinarius multiformis Fr. sensu CFP — Zaagplaatgordijnzwam
Hoed 30–60 mm, jong halfbolvormig met ingerolde rand, dan gewelfd tot uiteindelijk bijna
vlak met neergebogen rand; kleverig, glad, naar de rand toe wat gerimpeld; niet hygrofaan,
gelijkmatig levendig warm okergeel tot okerbruin. Hoedrand jong bedekt met wollig wit
velum. Lamellen dicht opeen, L = 70, l = 3, bochtig aangehecht, jong heel licht grijsbruin,
ouder iets donkerder, snede vrij grof gezaagd. Steel 40–90 × 7–15 mm, naar de top licht
toelopend, jonge exemplaren met min of meer gerande knol tot 25 mm, volgroeid zonder
duidelijke knol maar naar de basis toe verdikt; kleur wit, oudere exemplaren toenemend
oker vlekkend. Vlees wit, in hoed vrij dik, 3–6 mm, in steel wat gemarmerd, glanzend; geur
na doorsnijden naar honing.
Sporen 8–9(–9,5) × 5–5,5(–6) µm, licht geornamenteerd; vrij variabel in vorm, ellipsoid
tot amandelvormig.
Thuisgekomen vinden we al vrij snel een naam voor onze Phlegmacium. De collectie komt
goed overeen met de foto en de beschrijving van Cortinarius multiformis Fr. in de Cortinarius
Flora Photographica (CFP, Brandrud et al., 1990-). Tot zover geen probleem.
Kijken we echter in het Overzicht van de Paddestoelen in Nederland (OPN, Arnolds et
al., 1995) dan zien we bij C. multiformis een verwijzing naar zowel de beschrijving in de
CFP als de beschrijving van C. multiformis Moser (Moser, 1960). C. multiformis Moser is
echter een soort met duidelijk grotere sporen: var. multiformis 10,5–11,5 × 4,8–5,5 µm en
var. coniferarum 10,5–11,5 × 6–7 µm; C. multiformis ss. CFP 8–9,5 × 5–5,5 µm. Ook de verwijzingen naar de afbeeldingen brengen verwarring: er wordt verwezen naar de afbeelding in
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Figuur 2. Cortinarius multiformis sensu CFP, in een
Sitkasparrenaanplant in de Lauwersmeer (Gr.)
de CFP, maar ook naar de afbeelding van C. allutus var. xanthus Moser, en juist niet naar de
afbeelding van C. multiformis sensu Moser. Dit lijkt ons niet consistent.
Determinatie van onze collectie met Moser (1960) en Horak (2005) levert de naam C. allutus op. In de CFP wordt C. allutus als niet geldige naam beschouwd voor C. multiformis.
Wat zegt het OPN over C. allutus? In het OPN lijkt C. allutus wel als een aparte soort
beschouwd te worden, met twee variëteiten, var. allutus en var. xanthus. Echter, de afbeelding van C. allutus var. xanthus dient in het OPN als illustratie voor Cortinarius multiformis.
Daarbij komt dat voor Cortinarius allutus de beschrijving en afbeelding van C. allutus uit
Die Gattung Phlegmacium (Moser, 1960) wordt opgegeven, waar onze collectie ook op uitsleutelt. We zouden aldus onze collectie zowel onder de naam C. allutus als onder de naam
C. multiformis kunnen opgeven…
De in het OPN uit Nederland opgegeven vondsten van zowel C. allutus als C. multiformis zijn geassocieerd met loofbomen. C. multiformis sensu CFP is een soort van mosrijke
sparrenbossen op voedselarme bodem. Interessant zou zijn onze collectie te vergelijken met
de andere opgegeven Nederlandse vondsten van deze soorten en eventueel ook met andere
Europese vondsten, wat mogelijk kan leiden tot meer duidelijkheid (of nog meer verwarring?) over de inhoud van de in het OPN gebruikte namen. Hierop vooruitlopend hebben
we twee Europese collecties uit sparrenbossen bekeken, waarvan één goed overeen lijkt te
komen met onze collectie.
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Onze vondst wordt goed gekenmerkt door C. multiformis sensu CFP, met één opmerking.
Ook de CFP stelt, net als het OPN, zijn C. multiformis synoniem met C. lundellii (Moser).
Deze wordt door Moser beschreven en afgebeeld als een duidelijk hygrofane soort (Moser,
1960), terwijl onze vondst dat niet is. Interessant, mede gezien de volgende spectaculaire
vondst.
Cortinarius subhygrophanicus
Een week later nog maar eens bezoek gebracht aan het bewuste bosje. En behalve weer
exemplaren van onze leeuwgele C. multiformis springt wat dieper in het bosje een andere
soort in het oog: ook dat lijkt wel een Phlegmacium met zijn slijmige hoed en wittige steel
met gerande knol. Nieuwe reden voor opwinding dus! Het meest opvallend aan deze soort
is wel de sterke tweekleurigheid van de hoed, waardoor de soort sterk de indruk wekt hygrofaan te zijn… merkwaardig voor een Phlegmacium. Thuisgekomen met Moser (Moser,
1983) determinerend rolt er al snel een naam uit: Cortinarius subhygrophanicus, door de
oude meester zelf beschreven en afgebeeld in zijn beroemde werk Die Gattung Phlegmacium
(Moser 1960).
Cortinarius subhygrophanicus (Mos.) Mos.
Hoed 30–60 mm, jong gewelfd met ingebogen soms wat golvende rand; later breed klokvormig tot gewelfd; soms met zwakke, brede umbo; onregelmatig gegolfd. Hygrofaan,
daardoor sterk tweekleurig lijkend, in centrum warm oranjebruin, naar de rand toe donkerbruin, met een vrij scherpe, maar onregelmatige, vlekkerige scheiding tussen beide zones.
Oppervlak sterk slijmerig. Rand ingebogen, bezet met witte velumresten. Hoedvlees tot
10 mm dik, stevig, wit. Lamellen vrij dicht opeen, bochtig aangehecht met aflopend tandje,
jong lichtgrijs, ouder grijsbruin en tenslotte vlekkerig bruin. L = 90 –100, l = 1–3. Snede
onregelmatig grof en stomp gezaagd. Steel 55–65 × 9–11 mm, naar boven licht taps toelopend, met een min of meer gerande knol (tot 15 mm dik). Steel wit met hier en daar vlekkerige, bruine plekken doorschemerend. Vlees wit tot iets bleekbruin. Geur onopvallend,
iets zoetig.
Sporen 8,5–8,9 × 5,0–5,3 μm, Q = 1,70 , in zijaanzicht ellipsoid-amandelvormig, tamelijk variabel en vaak wat onregelmatig gevormd, met een ornamentatie van lage, geïsoleerde
of samenvloeiende wratten. Kleur geelbruin.
Behalve in Die Gattung Phlegmacium van Moser wordt de soort ook afgebeeld in het
werk van Lange onder de (volgens Moser foutieve) naam van C. allutus (Lange, 1938).
Recente foto’s of afbeeldingen op internet zijn niet te vinden. In de Verbreitungsatlas der
Grosspilze Deutschlands (West) (Krieglsteiner, 1991) is een verspreidingskaartje opgenomen
met drie waarnemingen waarvan één afkomstig uit Oostenrijk, één uit het Zwarte Woud en
één uit Sleeswijk-Holstein in het noorden van Duitsland. Een zeldzaamheid dus?
Conclusie
In één en hetzelfde Sitkasparrenbosje te Lauwersoog hebben we goed te determineren
Phlegmacium-soorten gevonden. Hanteren we Moser (1960, 1983), dan zouden deze soorten als Cortinarius allutus (niet hygrofaan) respectievelijk Cortinarius subhygrophanicus
(hygrofaan) benoemd kunnen worden. Beide behoren tot de “Kreis” rond C. allutus, waar
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Figuur 3. Cortinarius subhygrophanicus in dezelfde Sitkasparrenaanplant
ook C. lundellii toe behoort. In de meer recente bewerking van Horak (2005) worden C.
subhygrophanicus en C. lundellii samengevoegd tot één soort, de hygrofane C. lundellii.
Eén van onze vondsten is ook goed te determineren met de CFP, die echter niet de naam
C. allutus hanteert maar Cortinarius multiformis. In de CFP kan C. multiformis licht hygrofaan zijn en wordt ook de hygrofane C. lundellii Moser tot C. multiformis gerekend. Over C.
subhygrophanicus doet de CFP geen uitspraken. Maar gezien het feit dat Horak C. lundellii
en C. subhygrophanicus samenvoegt lijkt aannemelijk dat in de bredere opvatting van de CFP
C. subhygrophanicus ook als een vorm van C. multiformis wordt beschouwd, dus blijft de
vraag: hebben we nu 1, 2 of 3 nieuwe soorten Gordijnzwammen voor Nederland gevonden?
Met dank aan Nico Dam voor het controleren van het materiaal van C. spilomeus en C.
subhygrophanicus en het ter beschikking stellen van herbariummateriaal.
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Zuurminnend en zuurmakend
Thomas W. Kuyper
sectie Bodemkwaliteit, Wageningen Universiteit, Postbus 47, 6700 AA Wageningen
Kuyper, Th.W. 2008. Acid loving and acid making. Coolia 51(1): 24–26.
Recent research on the ecology of Hygrophoropsis aurantiaca, a species that fructifies most abundantly in years with warm and dry summers, has shown that this species can mobilize phosphorus
through the production of oxalic acid. The availability of nitrogen reduces oxalic acid production and
hence nutrient mobilization. Some suggestions for further ecological research are provided

I

n hun jaarlijkse bijdrage over het paddenstoelenmeetnet noemden Veerkamp & Arnolds
(2006) de Valse hanenkam (Hygrophoropsis aurantiaca; Foto 1) een tegendraadse soort.
De soort floreert namelijk in jaren met hete en droge zomers. Het mycologische rampjaar
2003, waarin vrijwel alle ectomycorrhizapaddenstoelen van het meetnet in mineur eindigden,
was het topjaar voor de Valse hanenkam (Arnolds & Veerkamp, 2005). De vraag doet zich
dan ook voor door welke biologische eigenschappen deze soort zo kan profiteren van warme
en droge omstandigheden. Allereerst zou je natuurlijk kunnen denken dat het topjaar voor
deze soort een voorbode is wat ons mycologisch te wachten staat door de klimaatverandering, en dat de soort dus mogelijk bruikbaar is als klimaatindicator. Die verklaring lijkt echter
onwaarschijnlijk. De Valse hanenkam komt in geheel Europa voor, en is ook in naaldbossen
in Noord-Europa and in bergbossen in Centraal-Europa een algemene verschijning. Haar
voorkeur voor naaldbossen op zure grond laat zich ook niet goed combineren met een voorliefde voor een meer mediterraan klimaat.

Foto 1. Valse hanenkam (Hygrophoropsis aurantiaca). Foto: Nico Dam
	

Deel 12 in de serie over recent ecologisch onderzoek aan paddenstoelen
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Recent hebben Fransson en mede-auteurs (2004) een studie gepubliceerd over enkele
aspecten van de ecologie van de Valse hanenkam. Die studie geeft geen antwoord op onze
vraag naar de samenhang tussen het weer en het verschijnen van de Valse hanenkam, maar
kan wel een aanleiding vormen om de soort in verschillende habitats in verschillende delen
van het land nauwkeuriger te monitoren en analyseren.
Voor Fransson en medewerkers is de Valse hanenkam, in tegenstelling tot onder andere
onze Standaardlijst (Arnolds et al., 1995) en de gids tot de paddestoelen in het meetnet
(Arnolds & Veerkamp, 1999), een houtbewonende soort die ook strooisel en humus rondom
dat hout kan afbreken. De soort veroorzaakt bruinrot, hetgeen te herkennen valt aan de donkerbruine kleur en brokkelige structuur van het aangetaste hout (Foto 2). Bruinrotschimmels
kunnen geen lignine afbreken en leven van cellulose en simpele koolhydraten. Maar om bij
dat cellulose te komen moet dat lignine chemisch wel veranderd worden en moet cellulose in
kleinere brokstukken worden omgezet die kunnen worden opgenomen.
Om bij dat cellulose te komen produceren bruinrotschimmels organische
zuren, zoals oxaalzuur of citroenzuur
(Gadd, 1999). De Valse hanenkam
kan in reincultuur zeer grote hoeveelheden oxaalzuur produceren.
Dat oxaalzuur is op zijn beurt weer
een voedingsbron voor bodembacteriën, zodat de concentraties in het
veld vaak maar 5-10% zijn van de
Foto 2: De typische verschijningsvorm van bruinrot. concentraties die in het lab worden
Let op de kleur, en het rechthoekige patroon van bar- gemeten.
Fransson en mede-auteurs entten
sten. Bron: Natural Resources Canada website.
de Valse hanenkam op steriel dennenhout, lieten dat twee maanden doorgroeien en plaatsten het hout vervolgens op humus,
respectievelijk uit een bos van grove den en een bos van fijnspar. Deze laatste humus was
aanmerkelijk stikstofrijker. Na vier maanden bepaalden ze de veranderingen in de chemische
samenstelling van de humus onder invloed van de Valse hanenkam in vergelijking met dennenhout waar de soort niet op was beënt. Daarnaast keken ze naar het effect van stikstoftoediening op de activiteit van de Valse hanenkam. Die onderzoekvraag kwam voort uit het
gegeven dat de productie van oxaalzuur door bruinrotters door stikstof, en met name door
ammoniumstikstof, geremd wordt (Micales, 1994; Gadd, 1999).
Bij de dennenhumus bleek dat de aanwezigheid van de Valse hanenkam leidde tot hogere
gehaltes oxaalzuur en tot een verdere verzuring van de humus. Daardoor nam de fosfaatbeschikbaarheid toe. Toevoegen van een langzaam werkende stikstofmeststof versterkte dat
effect. Bij de veel stikstofrijkere sparrenhumus deed zich echter het omgekeerde voor – een
lagere concentratie oxaalzuur en een verlaging van de fosfaatbeschikbaarheid (die overigens
al veel lager was dan in de dennenhumus). Zaailingen van berken, beënt met de Gewone
krulzoom (Paxillus involutus), groeiden beter op dennenhumus die door de Valse hanenkam
was beïnvloed en namen meer fosfaat op, maar groeiden slechter op de sparrenhumus en namen minder fosfaat op in aanwezigheid van de Valse hanenkam. Die resultaten zijn overigens
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lastig te interpreteren, doordat de krulzoom (evenals de Valse hanenkam een vertegenwoordiger van de boletenorde, zie Binder & Hibbett, 2006) ook zelf oxaalzuur kan produceren
(Hoffland et al., 2004). Maar die interactie tussen houtschimmels en stikstofbeschikbaarheid
en de gevolgen daarvan voor de fosfaatbeschikbaarheid roept wel andere vragen op. In de
vermeste Nederlandse bossen hebben naaldbomen vaak fosfaatgebrek (Mohren et al., 1986).
Dat effect hebben we altijd toegeschreven aan het negatieve effect van stikstof op ectomycorrhizaschimmels en daarmee op de fosfaatopname. Maar wellicht is er dus ook nog een
indirect effect via bruinrotschimmels zoals de Valse hanenkam.
Wat betekenen deze resultaten nu voor de vraag waardoor de Valse hanenkam het zo goed
doet in droge en warme zomers? Je zou je kunnen voorstellen dat het vermogen om zuur te
produceren en daarmee voldoende fosfaat vrij te maken een concurrentievoordeel oplevert,
doordat het transport van fosfaat door droge bodem een zeer langzaam proces is. In dat geval
zouden ook andere bruinrotschimmels het relatief beter doen in droge zomers dan witrotschimmels. Een eerste vergelijking (met dank aan Ad van den Berg voor de gegevens van de
kartering) leverde nog geen ondersteuning voor die hypothese op. Nauwkeuriger onderzoek
lijkt echter wel nuttig. Ook lijkt het interessant eens beter te kijken naar de aantalschommelingen van de Valse hanenkam. Zijn die in het relatief weinig stikstofbelaste Drenthe anders
dan in het meer vervuilde en vermeste Brabant? En zijn er ook verschillen tussen dennenbossen en bossen met fijnspar of Douglasspar, zoals je op grond van het Zweedse onderzoek zou
mogen verwachten? Voor veldmycologen is er nog genoeg te onderzoeken!
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verstekelingen
Hermien Wassink1 & Nico Dam2
Aphyllophorales-werkgroep “Cristella”
1

Wiersseweg 22, 7261 AB Ruurlo
Hooischelf 13, 6581 SL Malden

2

Wassink, H. & Dam, N. 2008. Stowaways: two unusual resupinate fungi. Coolia 51(1): 27–32.
Two seldom reported Corticiaceae, Trechispora alnicola and Coniophora fusispora, are described
and illustrated. Both were found growing together with macroscopically very similar species, viz. Hyphoderma setigerum and Coniophora puteana, respectively.

K

orstjes blijven verrassen. Niet iedereen zal er zo tegenaan kijken,
maar wij beschouwen dat als een
plezierige bijkomstigheid van de relatieve
uniformiteit die Korstzwammen in het veld
vertonen. Hieronder beschrijven we twee
soorten, die pas bij nader onderzoek thuis
tussen dominerende andere soorten ontdekt
werden: stom toeval.

ge kreten. Maar plots ontdekt Marjo op een
grote liggende loofhoutstam een uitgebreid
korstvormig vruchtlichaam. Het heeft de
meest uiteenlopende kleuren: crème, oker,
roze, zacht steenrood en alle schakeringen
daartussen. Een prachtig gezicht en foto’s
worden gemaakt. Geen idee wat het zou kunnen zijn, vast iets spectaculairs (hopen we).
Het vruchtlichaam heeft een licht knobbelig
tot wrattig oppervlak en strekt zich over een
aantal meters uit. Thuisgekomen is de euforie snel voorbij als onder de microscoop
herkenbare zeer lange geïncrusteerde, gesep-

Een korstje met regenboogkleuren (HW)
De middag inventariseren in Willinks
Weust verloopt tot dan zonder veel uitbundi-

Foto 1. Trechispora alnicola, op rot loofhout in
Willinks Weust.
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Figuur 1. Trechispora alnicola. Sporen, basidiën, hyfen
en conidiën. Maatstreepje is
10 µm. Tekening: Hermien
Wassink.

teerde cystiden zichtbaar worden. Het grootste deel betreft dus Hyphoderma setigerum
(Barstend harskorstje), een korstje dat inderdaad in allerlei kleuren kan verschijnen. Het
ziet er prachtig uit, maar we hadden toch iets
anders verwacht. Een deel van het verzamelde materiaal valt echter op door een ietwat
afwijkende leem- tot okerkleur, terwijl ook
het hymenium er anders uitziet dan de rest
van het materiaal (zie foto op vorige pagina).
Snel een nieuw preparaatje gemaakt en bij
een eerste blik door de microscoop is meteen
duidelijk dat het hier om een andere soort
gaat. Het kan dus toch nog spannend worden.
De sporen zijn gestekeld, aan één zijde afgeplat en meerdere lijken wat ingedeukt. De
lange cilindrische basidiën zijn ook opvallend. Al sleutelend krijgt het korstje na enig
speurwerk een naam: Trechispora alnicola
(Geelrood dwergkorstje). Sinds 1974 is dit
korstje in Nederland slechts 7 keer gemeld

(o.a. door van Hooff et al. 1999), vooral op
eik en berk, eenmaal aangetroffen op Grove
den. De soort komt in heel Europa weinig
maar verspreid voor.
Het vruchtlichaam is leem- tot okerkleurig,
deels met licht steenrode tinten en heeft een
wrattig hymenium. Het subiculum is wit,
evenals de fijnvezelige rand. Sporen iets
dikwandig, breed elliptisch, fijnstekelig,
aan één zijde afgevlakt en vaak enigszins
ingedeukt (concaaf), 3,5–4 × (2–)2,5–3 µm;
basidiën cilindrisch, 20–30(–40) × 4–5 µm;
hyfen met gespen en talrijke incrustaties,
1,5–3 µm diameter; conidiën dikwandig, elliptisch, basaal afgeplat, 5,5–6,5 × 3–4,5 µm
(vooral aanwezig in de witte delen van het
vruchtlichaam). Zie figuur 1 voor de microscopie.
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De geur van beenderlijm (ND)
We staan aan de rand van een open, ruige
kapvlakte. Schots en scheef liggen stronken
van wat ooit forse sparren waren. Her en der
steekt er nog een armetierig sprietig stammetje omhoog, desolaat. Achter ons een raaf,
schor, scherend over de boomtoppen. Vanaf
de overkant naderen twee vrouwen. Eén van
hen loopt moeizaam. Ze torst een blijkbaar
zware last, die, van afstand, wel op een dode
ree lijkt. Het blijkt Hermien te zijn, die een
reusachtig stuk van een dode fijnsparstronk
had meegezeuld om aan de rest van de excursie te laten zien (live is altijd beter dan
een digifoto van een schermpje). Aanleiding
was een onbekende oranje-witte korst op het
hout (die onbekend gebleven is), maar er
zat ook een Kelderzwam (Coniophora) op.
Omdat we eerder die week (de binnenlandse
werkweek van 2007) ook al enige discussie over het onderscheid tussen C. puteana
(Dikke kelderzwam) en C. arida (Dunne
kelderzwam) hadden gehad, namen we ook

van die Coniophora maar een flintertje mee.
Kelderzwammen zijn als geslacht in het
veld al wel te herkennen korstzwammen.
Ze zijn meestal groot, zonder veel structuur, grauwbruin, en met zwavelgele tot
witte tinten aan de rand. De twee genoemde
soorten zijn, volgens de overlevering, ook
in het veld meestal wel te onderscheiden:
relatief dikke korsten met verspreide wratjes op het oppervlak bij C. puteana, tegen
dun en vrijwel glad bij C. arida. Maar af en
toe is het niet zo duidelijk waar dik zo dun
wordt dat het ophoudt dik te zijn, en zijn de
Dikke en de Dunne niet meer van elkaar te
onderscheiden. Dan is het beter een stukje
onder de microscoop te leggen. Beide soorten hebben elliptisch/eivormige sporen. Bij
C. puteana zijn ze bruin en niet dextrinoid,
bij C. arida zijn ze geler en meestal snel en
duidelijk dextrinoid. [Dextrinoid: roodbruin
verkleurend in Melzers reagens.] Bij het
fragment dat we meegenomen hadden was
de keuze eenvoudig: geen van beide! De
Foto 2. Coniophora puteana (Dikke
kelderzwam) op een stuk dode
Fijnspar in het Roggebotzand.
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Foto 3a. Coniophora fusispora. Sporen in Melzer’s reagens
Foto 3b. Coniophora puteana. Sporen in Melzer’s reagens
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sporen waren helemaal niet ellipsoid, maar
langgerekt spoelvormig [zie foto3a en figuur
2]. Hermiens vondst moest dus Coniophora
fusispora zijn (Hallenberg, 1985), een aanzienlijk zeldzamere (of althans minder gemelde) soort.
Achteraf gezien was het dus wel jammer
dat we maar zo’n klein stukje verzameld
hadden. Maar de werkweek was de volgende
dag toch afgelopen, en op weg naar huis
kwamen we ongeveer langs het bewuste bos,

dus we besloten terug te gaan om meer te
verzamelen. Het stuk hout vonden we zonder moeite terug (zoveel stukken hout lijken
nu ook weer niet op een dode ree), en er zat
inderdaad nog een groot stuk Kelderzwam
op, direct naast de plek waar we al wat weggesneden hadden [zie foto]. Iedereen blij.
Totdat ’s avonds thuis bleek, het zal ook
eens anders zijn, dat de nieuwe verzameling
de sporen van C. puteana had [zie foto 3b en
figuur 2]...

Coniophora fusispora (Cooke & Ellis) Saccardo
Flevoland, Dronten, Roggebotzand, ca. 500 m ten oosten van het pannekoekenrestaurant,
(184; 507). Op ontschorst dood hout van spar.
Vruchtlichaam korstvormig, plat aanliggend op het substraat (resupinaat), maar loskrullend bij opdrogen. Oppervlak droog, met lage, vrij schaarse wratjes (tuberculaat). Kleur
variabel, van grauwbruin tot mat zwavelgeel. Geur (bij indrogen, in een afgesloten doosje)
heel sterk en onaangenaam, maar moeilijk te benoemen; de meest plastische associatie
bij de ondervraagde werkweekdeelnemers was die met beenderlijm. Sporen slank spoelvormig met opvallende apiculus [figuur 2], 14–17 × 6–7 µm, gemiddelde lengte/breedteverhouding (Q) is 2,30, glad, dikwandig, bruingeel in Melzers reagens.
De later verzamelde C. puteana op hetzelfde stuk hout voldoet ook prima aan deze macroscopische beschrijving, stinkt wat minder, en heeft ellipsoïde sporen van 11–13 × 6–7
µm, Q = 1,75, met nauwelijks opvallende apiculus [figuur 2]. (Dat laatste is trouwens wel
wat ongebruikelijk.)
Figuur 2. Sporen van C. fusispora (linksonder en de foto op de vorige pagina, boven) en
C. puteana (rechtsonder, en de foto op de vorige pagina, onder). Maatstreepjes zijn 10 µm.
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Wat nu? Is onze eerste collectie een afwijkend stuk van de rest, dus C. puteana? Of
groeien beide soorten hier pal naast elkaar?
Omdat we geen overgangen tussen de sporenvormen gezien hebben gaan we voor de
tweede optie, maar een beetje verdacht is het
wel. Met het blote oog hebben we geen verschillen tussen beide collecties gezien, maar
we hebben, toegegeven, daar ook niet specifiek op gelet, omdat we niet bedacht waren
op deze dubbelgangers. En het exemplaar
van C. fusispora was al op de droogstoof
beland voor we het nieuwe materiaal gingen
halen, dus we hebben ze ook niet vers naast
elkaar kunnen leggen.
Coniophora fusispora, de Spoelsporige
kelderzwam, wordt aanzienlijk minder gemeld dan C. puteana en C. arida (de Vries,

1995). Vanwege de macroscopische gelijkenis van deze soorten is de feitelijke verspreiding van C. fusispora (en mogelijk ook
van de andere twee!) echter slecht bekend.
Veerkamp (2001) noemt C. fusispora karakteristiek voor zwaar dood hout, en heeft hem
aangetroffen in één van de onderzochte percelen (Mattemburgh). Bij eerder onderzoek
naar de paddenstoelen van bosreservaten
(Veerkamp, 1992) werd C. fusispora niet gevonden, C. puteana slechts één maal, maar
C. arida bijna overal. Voor de kartering denken we dat het zinvol is om ook Coniophora
puteana sensu lato in te voeren, inclusief
C. fusispora (en mogelijk ook C. arida), om
alle niet microscopisch nagedetermineerde
meldingen onder te brengen.

Met dank aan Bernhard de Vries voor het controleren van de determinatie van Trechispora
alnicola.
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COLUMN

ZWAMSTRESS

A

door Rob Chrispijn

ls het paddenstoelenseizoen van geen ophouden weet en al het andere werk er onder
lijdt. Als dozen met paddenstoelen zich opstapelen in de ijskast en je die week een
overvolle agenda hebt. Als je mails krijgt met foto’s van paddenstoelen waarvan de
afzenders verwachten dat je daar meteen een naam aan geeft (en anders graag de naam van
een deskundige!). Als de gemeente van plan is om een stel bomen te kappen van de beste berm
bij jou in de buurt en jij je verplicht voelt om actie te ondernemen. Als oostenwind voorspeld
wordt of, nog erger, nachtvorst dreigt terwijl je nog een aantal meetnetpunten moet bezoeken.
Als je dan ook nog te verstaan wordt gegeven dat je dit keer die verjaardag van vader, tante
of zuster echt niet kunt overslaan (dat deed je vorig jaar ook al), en de redactie van Coolia
mailt dat ze jouw stukje graag een week eerder willen hebben. Dan zou het kunnen zijn dat je
op zo’n moment last krijgt van zwamstress. Want dat wat je puur voor je lol doet en helpt om
je hersens leeg te maken en alles van je af te laten glijden, heeft een lelijk bijeffect gekregen.
Zwamstress ontstaat door een combinatie van te veel paddenstoelen en te weinig vrije tijd. Je
hoofd loopt om en in plaats van te genieten, ga je piekeren over hoe je je leven de komende
weken nog verder kunt vereenvoudigen en hoe je je werktijd tot het absolute minimum kunt
terugbrengen. Van dergelijke dilemma’s kun je behoorlijk last hebben, terwijl je omgeving
het volstrekt niet serieus neemt: ‘Ach, jij ook altijd met die paddenstoelen!’ Het zou natuurlijk veel beter zijn als het andersom was: de buitenwereld die jouw aandoening ernstig opvat
en jij die kan ontspannen in het besef dat familie en vrienden in de paddenstoelentijd niet
op jou rekenen. Wat hierbij zou helpen is als de medische wereld zwamstress serieus zou
nemen. Neem het voorbeeld van ME of Chronisch Vermoeidheid Syndroom. Dat is een vage,
maar nare kwaal waarvan de lijders er aan pas enige rust kregen toen doktoren inzagen dat
ze weliswaar geen oorzaken konden vinden, maar dat de klachten niettemin onloochenbaar
waren. Dat moeten we met zwamstress toch ook kunnen bereiken? Het zou toch mooi zijn dat
als je niet op een vergadering verschijnt en iemand vraagt waar die Chrispijn is, de voorzitter
alleen maar het woord zwamstress hoeft te noemen en alle aanwezigen begrijpend knikken.
Om het zover te krijgen zullen er artikelen moeten komen in medische tijdschriften, lobbyen
bij de vereniging van huisartsen, zorgen voor vragen in de Tweede Kamer. Maar ja, alleen al
hieraan denken zorgt voor acute zwamstress.
En dat zal nog wel erger worden in 2008. Vooral bij mensen die op een of andere manier
betrokken zijn bij de organisatie van jubileumactiviteiten voor het honderdjarig bestaan van
onze vereniging. Hoe dat moet aflopen, weet ik niet. En dat is als einde van een column een
beetje onbevredigend. Maar ik ga er toch een punt achter zetten, wat u begrijpt wel wat er
anders bij mij op de loer ligt: Zwamstress!
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Twijfelzwam 1. Foto: Annemart & Arjan Vahl
Twijfelzwam 2. Foto: Nico Dam
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Twijfelzwammen & Zwijmelzwammen

T

er gelegenheid van het 100-jarig jubileum van onze Vereniging voert Coolia dit jaar
twee extra rubrieken. Die zijn bedoeld voor foto’s. Uw foto’s. Er wordt ontzettend
veel gefotografeerd door de leden van onze NMV, en de vraag rijst wel eens wat
er met al die foto’s nou eigenlijk gebeurt. De verkoop van elektronische fotolijstjes stijgt
ongetwijfeld naar astronomische hoogten, maar ja, een dressoir heeft ook maar een eindige
breedte. Veel meer dan 20 van die lijstjes kun je er niet op kwijt... En hoeveel vrienden (m/v)
bent u al kwijtgeraakt doordat u één keer teveel dezelfde paddenstoel hebt vertoond, om half
twee ‘s nachts? Om nog maar niet te spreken van alle echtelijke perikelen, omdat uw partner
ook wel eens een ander behang wilde...
Er is een oplossing! Stuur uw mooiste foto’s naar de redactie van Coolia, en maak kans ze
pagina-groot in dit tijdschrift gepubliceerd te zien in de rubriek ZWIJMELZWAMMEN. Of
stuur uw meest dubieuze paddenstoelenfoto’s naar de redactie van Coolia, en maak kans ze
in dit tijdschrift gepubliceerd te zien in de rubriek TWIJFELZWAMMEN. Ook kunnen uw
foto’s gebruikt worden bij de Jubileumexpositie in oktober.
Sluitdatum voor de volgende Coolia is 1 februari 2008. Stuur uw digitale foto’s naar
cooliaredactie@mycologen.nl , of uw dia’s/negatieven naar Nico Dam (adres achterin).
De Twijfelzwammen van deze aflevering staan op de pagina hiernaast. U kunt uw mening
over de identiteit van de Twijfelzwammen opsturen naar de redactie (liefst per e-mail, naar
het redactieadres, anders schriftelijk naar Yvonne Dijkman, adres achterin). Onder de goede
inzenders wordt een attentie verloot (die we nog moeten bedenken). De redactie en de fotografen zelf zijn buiten mededinging, en dusdanig integer dat het ook geen zin heeft hen om
inlichtingen te vragen.
Informatie over de voor deze Coolia uitverkoren Zwijmelzwammen, afgebeeld op de drie
volgende pagina’s in zo groot mogelijk formaat (alfabetische volgorde), staat hieronder.
Abortiporus biennis (Toefige labyrinthzwam). Foto: Huib de Kam
Gefotografeerd op 5 oktober 2004 met een Sony Cybershot DSC-F717. De paddenstoelen
stonden op de wortels van een eikenstronk, in het parkgedeelte van Huys ten Donck. Ook
nu nog verschijnen ze op ongeveer dezelfde plek, in verschillende enkele meters uit elkaar
liggende toefen. Het moet een reusachtige eik zijn geweest!
cf Badhamia spec. (Kalknetje). Foto: Hans de Ronde
Gefotografeerd op 2 februari 2007, in een rommelhoekje in Zanderij Crailoo, een voormalige
zandafgraving die nu weer als natuurgebied is ingericht. De trosjes zijn onrijpe vruchlichamen van een Myxomyceet, mogelijk een Badhamia-soort. Ze hangen aan de vergane vruchtlichamen van een Oesterzwam, die op zijn beurt weer op een rotte beukenstronk groeide.
Fistulina hepatica (Biefstukzwam). Foto: Mike Hirschler
Gefotografeerd op landgoed De Bannink in Overijssel, alweer een paar jaar geleden. Het leek
wel of iemand een pot aardbeienjam over de hoeden had leeggegooid.
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Foto: Huib de Kam

Abortiporus biennis (Toefige labyrinthzwam).

37

zwijfel.indd 37

28-11-2007 21:28:14

Foto: Hans de Ronde

Badhamia spec.? (Kalknetje).
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Foto: Mike Hirschler

Fistulina hepatica (Biefstukzwam).

GEGEVENS GEVRAAGD VOOR EEN NIEUWE RODE LIJST
Eef Arnolds¹, Ad van den Berg² & Mirjam Veerkamp³
¹Holthe 21, 9411 TN Beilen
²Merellaan 192, 2902 JK Capelle aan den IJssel
³ Pelikaanweg 54, 3985 RZ Werkhoven
Arnolds, E., Berg, A. van den & Veerkamp, M. 2008. Data requested for a revised Red Data List. Coolia
51(1): 39–40.
The publication of an official revised data list of macrofungi is announced. The present list dates
back to 1996. The revised Red List will be based on distributional data in the data base of the Netherlands Mycological Society. Members of the society are requested to deliver additional data that are not
yet included in this data base.

H

et ministerie van LNV is van plan om in de loop van 2008 een nieuwe Rode Lijst van
paddenstoelen te publiceren, gebaseerd op het karteringsbestand van de Nederlandse
Mycologische Vereniging. De auteurs zijn belast met het schrijven van een basisrapport, op grond waarvan de officiële Rode Lijst door LNV zal worden vastgesteld.
Dit is goed nieuws voor alle paddenstoelenliefhebbers, want de Rode Lijst speelt een
centrale rol in de evaluatie van de mycologische betekenis van terreinen (onze kroonjuwelen,
Jalink, 1999) en de mycologische inbreng in natuurbehoud en milieubeleid. De huidige lijst
dateert alweer van 1996 en is nodig aan herziening toe. De mycoflora is de laatste jaren
duidelijk in beweging zoals in diverse bijdragen in Coolia is aangetoond (Chrispijn, 2000;
Arnolds & Van den Berg, 2001). De komende Rode Lijst zal een nieuw ijkpunt zijn voor de
toestand van de Nederlandse paddenstoelenflora dat, heel toepasselijk, samenvalt met het
eeuwfeest van de NMV.
Een herziening van de Rode Lijst houdt ook een erkenning door de overheid in van het
belang van paddenstoelen voor het natuurbeleid. In de praktijk wordt van deze kennis nog te
beperkt gebruik gemaakt, maar er zijn wel degelijk zinvolle toepassingen. Zo hebben onlangs
enkele provincies opdracht gegeven om paddenstoelen van de Rode Lijst te inventariseren in
een aantal bos- en natuurgebieden in het kader van de ammoniakbelasting van die terreinen
door intensieve veehouderij. Aan de resultaten van dat onderzoek zal binnenkort in Coolia
een artikel worden gewijd.
Gegevens gevraagd
Zoals hierboven reeds is aangegeven, berust het bepalen van de voor- of achteruitgang van
soorten paddenstoelen op het NMV-bestand. In dit bestand worden zo veel mogelijk betrouw
bare verspreidingsgegevens bijeengebracht: uw gegevens! Voor het trekken van betrouwbare
conclusies voor de Rode Lijst is het belangrijk dat deze gegevens zo volledig en actueel
mogelijk zijn. Daarom doen wij hierbij een dringende oproep om alle karteringsgegevens van
het vorige seizoen zo spoedig mogelijk op de daarvoor bestemde formulieren of als SPOT
bestanden in te leveren bij de betreffende districtscoördinator (adressen zie onder). Als het
even kan voor 31 januari.
Minstens even belangrijk is het voor ons dat oudere gegevens die nog niet in het bestand
zijn opgenomen daaraan alsnog worden toegevoegd. Daarom tevens een oproep om eventu39
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eel bestaande gegevens van vorige jaren alsnog aan het karteringsbestand toe te voegen. Uw
districtscoördinator zal u daarbij graag behulpzaam zijn. Zo nodig kunt u ook met een van de
hierboven genoemde Rode-Lijst-bewerkers contact opnemen.
Literatuur
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Districtscoördinatoren van de paddenstoelenkartering
Groningen: R. Douwes, Kerklaan 86, 9717 HG Groningen, 050-5718578,
e-mail: r.douwes@natuurmonumenten.nl
Friesland: S. Greydanus, Nije Streek 11, 9223 NC Houtigehage, 0512-342485,
e-mail: sgreydanus@paddestoelenkartering.nl
Drenthe: B.W.L. de Vries, Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen, 0528-265234,
e-mail: elbern@planet.nl
Overijssel: A. Houter, De Maten 98, 8101GE Raalte, 06-20941870,
e-mail: a.houter@home.nl
Gelderland: E. Brouwer, Kloosterpad 3, 6871 CS Renkum, 0317-311456,
e-mail: e.brouwer@planet.nl
Flevoland: G.C.N. van Zanen, De Breekstraat 36, 1024 LJ Nieuwendam, 020-6369996,
e-mail: gerritvanzanen@tiscali.nl
Utrecht: Mw. E. van den Dool, Achter Clarenburg 2, 3511 JJ Utrecht, 030-2310916,
e-mail: emmavandendool@planet.nl
Noord-Holland: M.M. Groenendaal, De Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild,
0222-322321, e-mail: m.groenendaal@wolmail.nl
Zuid-Holland: A.P. van den Berg, Merellaan 192, 2902 JK Capelle aan den IJssel,
010-4505436, e-mail: apvdberg@worldonline.nl
Zeeland: M.J. Franse, Cypressenstraat 8, 4462 BV Goes, 0113-228247
Noord-Brabant: J.W. van Meurs, Looierstraat 40, 5684 ZN Best, 0499-390298,
e-mail: j.v.meurs@hccnet.nl
Gewest Helmond: L.F.M. Raaijmakers, Hoofstraat 88, 5706 AM Helmond, 0492-522851,
e-mail: l.raaijmakers@chello.nl
Limburg: P.H. Kelderman, Herkenbroekerweg 23, 6301 EG Valkenburg-Houthem,
043-6016055, e-mail: p.kelderman@hetnet.nl

Cristella-weekend voorjaar 2008
De Aphyllophorales-werkgroep “Cristella” stimuleert de aandacht voor niet-plaatjeszwammen: Korstzwammen, Buisjeszwammen, Ascomyceten, enz. Van vrijdag 4 t/m zondag 6
april 2008 organiseert ze een studieweekend in Lemele, met als thuisbasis de groepsaccomodatie De Eskamp. Wie interesse heeft in een paar dagen “andere paddenstoelen” kan zich
voor dit weekend aanmelden bij Inge Somhorst (ingesomhorst@hetnet.nl; tel. 0598-396988).
Zij kan ook nadere informatie verschaffen over weekend en/of accomodatie.
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ALGEMENE VERGADERING &
OPEN DAG VAN DE BIBLIOTHEEK
Het bestuur nodigt alle leden uit de Algemene Vergadering en de Open Dag van de Bibliotheek
bij te wonen op 23 februari 2008 in het gebouwencomplex van het Centraalbureau voor
Schimmelcultures/NIOB, Uppsalalaan 8, op de Uithof bij Utrecht (telefoon 030-2122600).
Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht C.S. kunt u, als u niet kiest voor een (trein)taxi, 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 ons instituut 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 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.
Aanvang: 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.
Agenda ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 februari 2007. De concept-notulen
zijn gepubliceerd in Coolia 51 aflevering 1 (bijlage)
4. Jaarverslag van het bestuur, inclusief de diverse commissies
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie met aansluitend benoeming nieuw lid in deze commissie
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7. Begroting 2008
8. Benoeming ereleden
In de ALV van 2007 is besloten om ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum een
aantal ereleden te benoemen. Het door de commissie ereleden opgestelde advies is door
het bestuur integraal overgenomen. De namen van de genomineerden zullen ter vergadering bekend gemaakt worden.
9. Bestuurswisseling
Stip Helleman (werkweekcoördinator) treedt reglementair af en is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om hem in dezelfde functie te herbenoemen. Wim van der Sluis treedt
reglementair af als penningmeester en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om
Aad Termorshuizen te benoemen in de functie van penningmeester.
10. Jaarverslag van de Wetenschappelijke Commissie
11. Samenstelling van de Wetenschappelijke Commissie
Thom Kuyper treedt reglementair af en is herkiesbaar. De Wet. Com. stelt voor hem
voor een nieuwe periode te benoemen. Lies Jansen (secr.) treedt reglementair af en
is niet herkiesbaar. De Wet. Com. stelt voor Mirjam Veerkamp te benoemen. Joost
Stalpers zal de taak van secretaris op zich nemen.
12. Jaarverslag van de Commissie Paddenstoelen en Natuurbehoud
13. Samenstelling van de Commissie Paddenstoelen en Natuurbehoud
De commissie heeft inmiddels twee vacatures tussentijds vervuld: Wouter van Steenis
als voorzitter en Gerrit van Duuren als secretaris. De commissie stelt voor hen beiden
in deze functie te benoemen. In verband met de gewenste continuïteit stelt de commissie voor dat Gert Immerzeel pas in 2009 aftreedt.
14. Bespreking jubileumactiviteiten
15. VOFF, Ecogrid en NDFF (Nationale Database Flora en Fauna)
16. Bespreking excursieprogramma 2008 en de werkweken 2008 en 2009
17. Rondvraag
18. Sluiting
Middagpauze

OPEN MIDDAG BIBLIOTHEEK
Ook dit jaar wordt de open middag van de bibliotheek weer gecombineerd met de Algemene
Ledenvergadering.
Boekenverkoop en loting.
Deze dag kunt u gebruiken om uw boeken over paddenstoelen en gerelateerde onderwerpen
door te verkopen aan leden van de NMV. Als u boeken te verkopen heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de bibliothecaris Gerard Verkley (tel. receptie 030-2122600;
e-mail: g.verkleij@cbs.knaw.nl), liefst voor 10 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 uur, en na afloop van
de vergadering tijdens de lunchpauze. In de middag zal de verloting plaatsvinden. De boeken
dienen na de loting kontant te worden afgerekend bij de kassa.
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U kunt ook weer nieuwe publikaties van het CBS kopen. Op alle, ook de meest recente
CBS-publikaties, geldt deze dag een korting van 20%. Verder kunt u nog grabbelen naar
oude Coolia’s.
Tentoonstelling 100 jaar NMV
Behalve de boekenverkoop wordt er deze keer ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
de NMV een overzichtstentoonstelling ingericht in de ruimte tegenover de lezingenzaal. Een
vijftal leden is in de geschiedenis van de vereniging gedoken en heeft daaruit een selectie
gemaakt van hoogtepunten. U krijgt hiermee een beeld van wat de vereniging in die 100 jaar
heeft gedaan en wie daarvoor in hoge mate verantwoordelijk waren. Uiteraard bent u van
harte uitgenodigd er in de pauze(s) een kijkje te komen nemen.

Veranderingen in de NMV bibliotheek:
Bezoek op afspraak
De NMV bibliotheek bevindt zich al vele jaren in de bibliotheek van het Centraalbureau voor
Schimmelcultures (CBS), op het Universiteitsterrein de Uithof bij Utrecht. De bibliotheek
van het CBS is onlangs verplaatst van het gebouw van het Hubrecht Instituut (voorheen
NIOB) naar een verbouwde vleugel van het aangrenzende CBS-gebouw. De NMV bibliotheek blijft toegankelijk voor NMV leden en gasten van het CBS via de vertrouwde ingang
bij de receptie van het gebouwencomplex op de Uppsalalaan 8, dus het adres is ongewijzigd.
Bezoekers kunnen voortaan echter alleen nog maar op afspraak naar de bibliotheek komen.
Dit houdt verband met de beveiliging van het CBS-gebouw, die met zich meebrengt dat
bezoekers alleen onder begeleiding naar de bibliotheek mogen gaan.
Dus: voor een bezoek aan de bibliotheek dient u vooraf een afspraak te maken met de NMVbibliothecaris Gerard Verkley (tel. receptie 030-2122600; e-mail: g.verkleij@cbs.knaw.nl)
of bij diens afwezigheid, met de CBS-bibliothecaresse Marjan Vermaas (m.vermaas@cbs.
knaw.nl). Gerard werkt in principe van maandag t/m vrijdag, Marjan op maandag, dinsdag
en vrijdag. Beiden helpen u graag.
Door deze verhuizing is er aanzienlijk meer ruimte gekomen voor onze boeken en tijdschriften. De bibliotheekcommissie is druk doende om nog wat verbeteringen aan te brengen
in de plaatsing en labeling. De overdrukken zijn ondergebracht in kasten in de hal voor de
bibliotheek. In de nieuwe ruimte is een pc beschikbaar voor bezoekers. Ook kopiëren (op
beperkte schaal) blijft gewoon mogelijk.
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FLORADAG
Zaterdag 12 april 2008 te Utrecht
In verband met het 100-jarig jubileum van onze vereniging is het thema van de Floradag in
een wat breder kader gezet. Het thema is dit keer
Interacties tussen schimmels en andere organismen.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
• Matty Berg: Insecten en Paddenstoelen
• Koos Boomsma: Parasolzwammen en Parasolmieren
• Sybren de Hoog: Klimaat, omgeving en schimmel: bevorderen we onze eigen ziektekiemen?
• Thom Kuyper: Honderd jaar mycorrhiza, 1908-2008
• Miriam de Roman: Ethnomycology
• Aad Termorshuizen: “Onrustige” macrofungi: de roesten van Nederland, een onderschatte
bron van biodiversiteit
Voor deze dag worden ook de leden van de andere PGO’s uitgenodigd.
De Floradag wordt gehouden in zaal “Blauw” van het Educatorium te Utrecht. Het definitieve programma, de routebeschrijving en andere mededelingen worden geplaatst in het
aprilnummer van Coolia en op de website van de NMV.
Elisabeth Jansen
Secretaris Wetenschappelijke Commissie

MYCOLOGISCHE BOEKWINKEL
Alle hieronder vermelde werken kunnen schriftelijk of per e-mail worden besteld bij Dora
Stalpers, liefst per e-mail.
E-mailadres: jastalpers@hotmail.com
Telefonisch: 035-5417475
Schriftelijk: Torenlaan 43, 3742 CR Baarn
Een rekening met acceptgiro wordt met de boeken meegestuurd. Afhankelijk van het gewicht
zal per bestelling tot 10 kg maximaal € 6,20 aan verzend- en administratiekosten in rekening
worden gebracht. Door meerdere boeken tegelijk te bestellen kunt u dus een aanzienlijk
bedrag besparen.
Daarnaast gelden nog steeds de volgende COMBINATIEKORTINGEN (voor leden en nietleden, zolang de voorraad strekt):
Bij bestelling van:
Twee delen van de Atlas:		
€ 5,00 korting
			
Overzicht + twee delen Atlas:
€ 10,00 korting
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Publicaties van de Nederlandse Mycologische Vereniging
OVERZICHT VAN DE PADDESTOELEN IN NEDERLAND
Arnolds, Kuyper & Noordeloos (red.), herdruk 1999: € 32,50 (niet-leden € 42,00; zie de
hierboven vermelde combinatiekorting).
Supplement 1. Index, 1996: € 6,75 (niet-leden € 9,00).
Supplement 2. Namenlijst, Rode Lijst, 1996 (herdruk): € 7,50 (niet-leden € 9,75).
VERSPREIDINGSATLAS (KAARTENBIJLAGE BIJ HET OVERZICHT VAN DE
PADDESTOELEN IN NEDERLAND).
Vellinga, Lennie, Chrispijn & Veerkamp, 2000 (zie de hierboven vermelde combinatiekorting).
Deel 1 (Agaricales): € 14,75.
Deel 2 (Aphyllophorales, Phragmobasidiomycetidae, Gasteromycetes, Ascomycotina en
Myxomycotina): € 14,75.
Bovenstaande boeken zijn ook zonder porto- en administratiekosten te verkrijgen: na telefonische afspraak en tegen contante betaling bij Dora Stalpers op het CBS, Uppsalalaan 8 te
Utrecht (Uithof) of bij Marijke Nauta op het Nationaal Herbarium, Einsteinweg 2 te Leiden
(071-5273500).
GIDS VOOR DE PADDESTOELEN IN HET MEETNET
Arnolds & Veerkamp, 1999: € 11,35. Dit boekje is voor deelnemers aan het monitoringproject gratis. Het is niet verkrijgbaar in de boekhandel. Te verkrijgen bij M. Veerkamp of
E. Arnolds
PADDESTOELEN (brochure), 3e druk, 1994. € 1,00.
COOLIA: losse afleveringen van recente jaargangen (vanaf 1991; Coolia 34 tot en met 45)
en de Supplementen bij Coolia 38 (Aardsterren) en 46 (Stekelzwammen) kunnen nog worden besteld bij het secretariaat. Hieronder vermelde prijzen zijn per aflevering en exclusief
verzendkosten. Oudere jaargangen kunnen voortaan alleen nog op de open dag van de bibliotheek worden verkregen.
Coolia				
Losse afl. 34 t/m 42		
vanaf afl. 43			

prijs voor leden prijs voor niet-leden
€ 2,50		
€ 4,00
€ 4,50		
€ 6,75

Suppl. Coolia 38 (Aardsterren)
€ 5,50		
Suppl. Coolia 46 (Stekelzwammen) € 8,00		

€ 6,75
€ 10,00

BEDREIGDE EN KWETSBARE PADDESTOELEN IN NEDERLAND. Toelichting op de
Rode Lijst, Arnolds & van Ommering, 1996. Rapport IKC Natuurbeheer nr. 24. € 8,00 (incl.
portokosten). Dit boek is te bestellen bij het Expertisecentrum LNV, Postbus 482, 6710 BL
Ede (e-mail: balie@minlnv.nl; tel. 0318-822500).
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Mycologische publicaties verkrijgbaar bij de KNNV uitgeverij
• Paddestoelen en Natuurbeheer. Th.W. Kuyper (red.) € 8,95 (NMV- en KNNV leden; nietleden € 11,25). Mededeling 212.
• De winst- en verliesrekening van de Nederlandse natuur. Vereniging Onderzoek Flora en
Fauna. Jaarboek 1997. € 14,95 (NMV- en KNNV-leden; niet-leden € 19,95).
• Paddestoelen in Flevoland. van Zanen, Bremer & van der Aa (red.), 2000. € 12,45 (NMVen KNNV-leden; niet-leden € 14,95).
• Paddestoelen in beeld. F. Bos, 2000. € 3,75 (NMV- en KNNV-leden; niet-leden € 4,75).
• Paddestoelvriendelijk Natuurbeheer. P.J. Keizer € 17,95 (NMV- en KNNV-leden); nietleden € 19,95.
• Basisboek Paddenstoelen. Nico Dam, Thom Kuyper & Marjo Dam. € 14,95 (NMV- en
KNNV-leden)
De laatste twee zijn ook via Dora Stalpers te bestellen. Voor de overige: zie de website van
de KNNV (http://www.knnv.nl).

Rode Kelkzwammenexcursie
Wisentbos en Lage Vaartbos, 16 februari 2008
Na de overweldigende belangstelling in 2007 organiseert de Werkgroep Mycologisch
Onderzoek IJsselmeerpolders in het jubileumjaar voor de 7e keer een Rode- en
Krulhaarkelkzwammen excursie.
Natuurlijk bezoeken we zaterdag 16 februari 2008 op deze winterexcursie weer andere terreinen dan in voorgaande jaren. ‘s Morgens gaan we naar het Wisentbos van Staatsbosbeheer.
Voor de lunchpauze krijgen we onderdak bij SBB aan de Hondsdraf in Lelystad. ‘s Middags
gaan we naar het Lage Vaartbos of eventueel het Rivierduingebied, beide van SBB. De definitieve keuze moet nog gemaakt worden en is afhankelijk van de terreingesteldheid na
uitgebreide kap van essen voor hurleysticks in het Lage Vaartbos.
Het Wisentbos heeft honderden Krulhaarkelkzwammen (Sarcoscypha austriaca) en enkele
Rode kelkzwammen (Sarcoscypha coccinea), in het Lage Vaartbos en het Rivierduingebied
staan honderden Rode kelkzwammen. In beide gevallen zagen we vorig jaar albinisme en
vanzelfsprekend ook allerlei andere paddenstoelensoorten.
Op 23 oktober 2007 vonden we al Rode kelkzwammen tot 5 cm diameter op een andere plek
in Oostelijk Flevoland, dus succes verzekerd!
Opbelexcursie i.v.m. weersomstandigheden: Gerrit van Duuren 0321-318894.
Verzamelen 10.30 uur, parkeerterrein naast het busstation bij Gemeentehuis Dronten.
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ZUID-HOLLANDSE ZWAMDAG 2008
De Zuid-Hollandse Zwamdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 8 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 SchiedamNieuwland 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
afslag 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 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 afslag, maar 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. Als er niets tussen komt zal Chiel Noordeloos een lezing houden en aan het eind van de middag zal ik zelf
een paar stereo-foto’s laten zien.
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. Ik hoop weer veel ZuidHollanders en andere belangstellenden te ontmoeten en gezellig bij te praten!
Grieta Fransen

Mycologische Agenda 2008
Wat?
Nieuwjaarsbijeenkomst
Algemene ledenvergadering
Open middag bibliotheek
Vlaamse Mycologendag
Cristella weekend
Floradag
Landelijke publieksexcursiedag
Jubileumexpositie 100 jaar NMV

Wanneer?
12 januari
23 februari
23 februari
29 maart
4-6 april
12 april
4 oktober
18/19 oktober

Waar?
WICC, Wageningen
CBS, Utrecht
CBS, Utrecht
Meise, B
Lemele
Utrecht
heel Nederland
Hoekelum, Ede
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 12 januari 2008 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.
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 5 januari te melden bij de secretaris. Er kan dan voor een geschikte plaats
worden gezorgd. In de lunchpauze zal de boekhandel Architectura & Natura aanwezig zijn.
Er is een stand met NMV-artikelen zoals t-shirts, tasjes, enz., en ook zullen de meeste NMVpublicaties verkrijgbaar zijn (voor prijzen zie elders in deze Coolia).
Programma
10.30 – 10.45 Opening
10.45 – 11.30 Huub v.d. Aa: Honderd jaar NMV in vogelvlucht
11.30 – 12.00 Machiel Noordeloos: Kaalkopjes en bundelzwammen, nieuws over de
Strophariafamilie
12.00 – 12.20 Mirjam Veerkamp: Tien jaar paddenstoelenmeetnet
12.20 – 13.40 Pauze
13.40 – 14.10
14.10 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00

Eef Arnolds: Reis naar het stekelzwammenparadijs
Aldert Gutter: Schitteringen van het honderdste jaar
Mededelingen jubileumcommissie en coördinator werkweken
Sluiting

15.00 – 17.00 Receptie ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de NMV (voor
leden en genodigden)

Wijziging datum Algemene ledenvergadering
In de vorige Coolia is per abuis een verkeerde datum voor de Algemene Vergadering terecht
gekomen. De Vergadering (& de Open Middag van de bibliotheek) zal plaatsvinden op

zaterdag 23 februari 2008 te Utrecht
Zie pag. 41 van deze Coolia voor programma, lokatie en routebeschrijving.
48

mededelingen.indd 48

28-11-2007 21:34:37

BESTUUR VAN DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING
L.M. Jalink, voorzitter, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest, tel. 071-5156768
J.N.J. Gelderblom, secretaris, Guido Gezellelaan 102, 4873 GG Etten-Leur, tel. 076-5016130.
Secretariaatsadres (voorlopig): Centraalbureau voor Schimmelcultures, postbus 85167, 3508
AD Utrecht, tel. (receptie): 030-2122600, e-mail: nmv@mycologen.nl
Dr. W.G. van der Sluis, penningmeester, Beatrixstraat 28, 4101 HK Culemborg, tel. 0345-513348,
gironummer 90902, e-mail: w.g.vandersluis@pharm.uu.nl
M.W. Boomsluiter, publiciteitscoördinator, T. van Lohuizenstraat 34, 8172 XL Vaassen, tel. 0578574108, e-mail: mennowb@wanadoo.nl
S.B.R. Helleman, werkweekcoördinator, Sweelinck 78, 5831 KT Boxmeer, tel. 0485-577213
Dr. J.A. Stalpers, vertegenwoordiger Wetenschappelijke Commissie, Torenlaan 43, 3742 CR
Baarn, tel. 035-5417475
A. Stroo, excursiecoördinator, Haarlemmerstraat 73H, 2312 DL Leiden, tel. 071-5135472, e-mail:
excursies@mycologen.nl

LEDENADMINISTRATIE
Mw. M.J. Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden, tel. 024-3582421, nmvleden@mycologen.nl

REDACTIE COOLIA
Postadres: redactie Coolia, t.a.v. M.M. Nauta, NHN, Postbus 9514, 2300 RA Leiden
E-mail adres: cooliaredactie@mycologen.nl

Eindredactie
N.J. Dam, Hooischelf 13, 6581 SL Malden, tel. 024-3582421
Mw. Y. Dijkman, G. van Dinterstraat 13, 5246 EJ Rosmalen, tel. 073-6420472
Mw. M.M. Nauta, Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest, tel. 071-5156768
M.N. van der Molen, Wagenaarstraat 370, 1093 CX Amsterdam, tel. 020-6943541

Buitenredactie
R. Chrispijn, Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen, tel. 0521-381934
M.M. Groenendaal, de Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild, tel. 0222-322321
M.J.H. Kortselius, Morsebellaan 88, 2343 BN Oegstgeest, tel. 071-5172966
S. Lomas, Akkerhoornbloem 7, 2317 KP Leiden, tel. 071-5211972
M.E. Noordeloos, Solingenstraat 12, 2804 XT Gouda, tel. 0182-538684

OPROEP AAN AUTEURS
Kopij is van harte welkom, en dient te worden gezonden naar het redactie-adres. Wilt u de redactie van Coolia wat werk uit handen nemen, neem dan vooraf contact op met de redactie over uw
plannen. De redactie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen of in te korten.
Als de kopij digitaal wordt aangeleverd, dan het liefst met zo weinig mogelijk opmaak. Tabellen
dienen aangeleverd te worden door de kolommen te scheiden met behulp van één ‘tab’ en niet
met spaties. Indien u uw bijdrage per e-mail wilt verzenden: graag de bestandsnaam van uw
bijdrage beginnen met ‘Coolia-...’. Tekeningen, grafieken en zwart-wit platen ontvangen wij het
liefst als origineel. Indien u ze toch zelf wilt scannen: tekeningen op 1200 dpi, zwart-wit platen op
300 dpi op origineel formaat van Coolia. Opsturen kan per e-mail, op flop of op CD-Rom.

COPYRIGHT
Het copyright voor tekst en illustraties van de artikelen berust bij de Nederlandse Mycologische
Vereniging. Auteurs behouden te allen tijde het recht om onderdelen van de tekst en de illustraties voor andere doeleinden te gebruiken. Voor overname van hele artikelen is toestemming van
de redactie vereist.
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