Omslag: Rhodotus palmatus (Zalmzwam). Achterflap: Bisporella citrina (Geel schijfzwammetje) &
Auricularia mesenterica (Viltig judasoor). Ontwerp: Maurice van der Molen. Foto’s: Marijke Kanters.

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; e-mail: nmv@mycologen.nl).
Nieuwe leden, opzeggingen en adreswijzigingen dienen gemeld te worden bij: Marjo Dam,
Hooischelf 13, 6581 SL Malden, tel. 024-3582421, e-mail: nmvleden@mycologen.nl
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Eventuele opzeggingen dienen uiterlijk
1 november voorafgaand aan het beoogde jaar bij de ledenadministratie gemeld te worden.
Webstek: http://www.mycologen.nl/
Index Coolia (vanaf 1983) op http://www.mycologen.nl/nieuws.htm
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 inleverdata te houden:
Aflevering
Artikelen
Vaste rubrieken1
51(4)
1 augustus
14 augustus
52(1)
1 november
14 november
52(2)
1 februari
14 februari
52(3)
1 mei
14 mei
1
Column, excursie-aankondigingen, verenigingsmededelingen.
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Veerkamp, M. & Arnolds, E. 2008. Ecological Monitoring Network Newsletter 9. Coolia 51(3): 97–
108.
A selection is presented of the results of a project for long term monitoring of selected macrofungi
in The Netherlands in the period 1999–2007. In 2007 data were received of 568 plots, including 51
newly established ones. The current distribution of plots is presented in figure 2. Some new plots contain very rare species, such as Hericium coralloides. This species on large, dead Fagus trunks seems
to be slowly expanding its range in The Netherlands. On the other hand some valuable sites were lost,
such as the last significant population of Cortinarius armillatus, a species close to extinction in The
Netherlands. An analysis of the results by experts of Statistics Netherlands showed a limited but significant decrease of the combined selected species in the period 1999–2006. It is striking that the trend
of species known to be sensitive for nitrogen deposition was considerably more negative than that for
other species (Figs. 4, 5). The average amount of nitrogen deposition decreased somewhat in the 1990’s
but apparently remained above the critical level for most sensitive species. In a remarkably high proportion of the plots (25%) some sort of human disturbance has taken place. Fungi in disturbed plots show
a stronger decrease than those in undisturbed plots (Fig. 6).
The frequency of some (supposed) relations between species of macrofungi were studied in our
plots. Gomphidius roseus, a parasite on mycorrhizas of Suillus bovinus, occurs in 39 plots, in all cases
together with S. bovinus, indeed. The latter species grows without G. roseus in 55 plots. A relation
between Amanita muscaria and Chalciporus piperatus was postulated by Spooner & Roberts (2005).
A. muscaria is present in 291 plots, C. piperatus in 98 plots. The species grow together in 91 plots, a
much higher percentage than determined by chance. So the (cor)relation between these species was
confirmed, although the mechanism still has to be revealed. Peaks in fruiting of Hygrophoropsis au
rantiaca appear to be much higher in the northeastern part of The Netherlands than in the south, where
nitrogen deposition rates are much higher (Fig. 7). These results are conform experimental research on
the effect of nitrogen on the production of oxalate acid by Hygrophoropsis.

H

et jaar 2007 was een goed jaar voor het meetnet. Er zijn 51 nieuwe meetpunten
uitgezet waardoor het aantal meetpunten waar tellers om diverse redenen gestopt
zijn ruimschoots werd gecompenseerd. Na een dipje in 2006 konden we dit jaar 568
ingevulde formulieren aan het CBS aanbieden (figuur 1). We blijven zo mooi in de buurt van
het streefgetal van 550 getelde meetpunten per jaar. We hopen in 2008 ons meetnet flink uit
te breiden door gebruik te maken van de publiciteit rondom het honderdjarig bestaan van de
Nederlandse Mycologische Vereniging. In dat verband zijn we bezig met het schrijven van
wervende artikelen voor de periodieken van de KNNV en het IVN. Op het jubileumweekend
van de NMV op 18 en 19 oktober op het Landgoed Hoekelum te Ede zullen we met een
poster aanwezig zijn.
Het paddenstoelenmeetnet is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring
(NEM). Het is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Mycologische Vereniging,
het Centraalbureau voor de Statistiek (CBS) en het Ministerie van LNV (GegevensAutoriteit
Natuur). Met dank aan Calijn Plate, Arco van Strien en Lodewijk van Duuren van het CBS,
en Ruud Bink van de GegevensAutoriteit Natuur voor de prettige samenwerking.
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Figuur 1. Ontwikkeling van het meetnet in de periode 1998–2007.
2007: een redelijk normaal jaar
De zomer van 2007 was vrij warm met uitermate wisselvallig en nat weer. Dat leverde in
de maanden juli, augustus en september veel paddenstoelen op, vooral in de lanen en wegbermen. Het lijkt er op dat vroege soorten als stekelzwammen en de Hanenkam het in onze
meetpunten goed gedaan hebben. In september vielen normale hoeveelheden neerslag, een
opsteker na de droge septembermaanden van de laatste jaren. Oktober en november waren
daarentegen aan de droge kant. Tegen half oktober liepen de hoeveelheden paddenstoelen
daarom terug, zeker toen daar de eerste nachtvorsten overheen kwamen. Er was dit jaar dan
ook geen sprake van een verlengd paddenstoelenseizoen, zoals in 2005 en 2006 toen er in
december nog volop paddenstoelen stonden (Arnolds & Veerkamp, 2007). Onze indruk is
dat 2007 voor de meeste telsoorten een redelijk normaal jaar was, zonder grote uitschieters.
Details kunnen we echter nog niet geven, want tijdens het samenstellen van deze nieuwsbrief
worden de laatste gegevens uit 2007 nog door het CBS vertoetst. De indexen van 2007 zijn
daarom nog niet bekend. Er is echter over het wel en wee in de meetpunten toch een en ander
te melden.
Enkele krenten uit de pap
In de relatief onderbemonsterde gebieden van de Achterhoek (omgeving Vorden) en NoordLimburg zijn respectievelijk 4 en 5 nieuwe meetpunten gestart. Daar zijn we uiteraard heel
blij mee. In een van deze meetpunten bij Ruurlo komt de Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon
scabrosus) voor. Een verrassing hier was de vondst van de zeer zeldzame Scherpe stekelzwam (Hydnellum compactum), geen telsoort maar wel de vierde recente groeiplaats van
deze soort in ons land (Arnolds, 2003).
Op de landgoederen van ’s-Graveland gaat het uitstekend met de Pruikzwam (Hericium
erinaceus). Richard Pijl van Natuurmonumenten houdt de soort daar goed in de gaten en zet
elke groeiplaats in een meetpunt om. Dit jaar leverde dat drie nieuwe meetpunten op.
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De Kammetjesstekelzwam (Hericium coralloides) is in ons land vanouds bijzonder zeldzaam (Arnolds, 2003), maar lijkt het geleidelijk beter te gaan doen. De soort is de laatste
jaren verschillende keren opgedoken in de omgeving van Leersum, Zeist en Amerongen.
Alleen in het Amerongse bos staat de soort nog steeds. In 2006 is er een nieuwe groeiplaats in
deze omgeving ontdekt door Hans Meulenbelt op Plantage Willem III ten oosten van Elst. Op
deze plek is een meetpunt uitgezet. De groeiplaats in het stadspark in Groningen is intussen
weer verdwenen omdat het brok hout, dat in een
laat stadium van vertering verkeerde, is opgeruimd. André ten Hoedt van Natuurmonumenten
ontdekte de Kammetjesstekelzwam in 2006 in
de omgeving van de Posbank bij Rheden, in
een heel nieuw deel van Nederland. Er groeiden twee vruchtlichamen op een staande dode
beuk, wat op zich al verwonderlijk is omdat
de soort meestal op liggende stammen wordt
waargenomen. Dit jaar zat de hele stam vol (zie
foto). Laten we hopen dat de soort van hieruit
ook andere plekken in deze omgeving gaat koloniseren. De voorzichtige uitbreiding van deze
oerbossoort houdt ongetwijfeld verband met het
nieuwe beleid van sommige natuurbeheerders
om grote dode bomen in het bos achter te laten.
Een beleid dat duidelijk haar mycologische Foto 1. Staande dode beuk met Kammetjes
stekelzwam (Asselt, 2007). Foto: Niek Backus.
vruchten afwerpt!
Bossen bij stuifzanden
In 2007 is het aantal meetpunten rond stuifzanden flink uitgebreid, met name in Utrecht en
Gelderland. In een jong, spontaan dennenbos op het Planken Wambuis is dit jaar tijdens een
NJN-excursie één vruchtlichaam van de Geschubde stekelzwam gezien. In het Overzicht en
de meetnetgids (Arnolds & Veerkamp, 1999) heeft de Geschubde stekelzwam nog de wetenschappelijke naam Sarcodon imbricatus, maar het is inmiddels gebleken dat hieronder twee
soorten schuil gaan (Johannesson et al., 1999; Arnolds, 2003). De dennenbegeleider die in
ons land voorkomt moet eigenlijk Sarcodon squamosus heten. De echte Sarcodon imbricatus
is gebonden aan sparren en nog nooit in Nederland gevonden. Het is niet uitgesloten dat die
laatste soort ooit in de fraaie Drentse sparrenbossen opduikt.
De hierboven genoemde vondst van de Geschubde stekelzwam is een spectaculaire
ontdekking want deze eertijds vrij gewone soort loopt in Nederland op haar laatste benen.
In het Hulshorsterzand is de soort al zes jaar niet meer gevonden en ook het lot van een
in 2004 ontdekte vindplaats in Noord-Brabant is ongewis. De precieze groeiplaats in het
Planken Wambuis kon echter niet meer achterhaald worden. Het is te hopen dat dit komend
seizoen wel lukt, omdat er maatregelen in het gebied gepland zijn om open stuifzandmilieus
te herstellen. Daardoor zou met de kap van dennen deze kostbare groeiplaats verloren kunnen gaan. Door soortgelijke maatregelen is in 2000 de groeiplaats van de al even zeldzame
Halsdoekridderzwam (Tricholoma focale) op het Caitwickerzand verdwenen (Veerkamp &
Arnolds, 2006).
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Nog meer goed nieuws. In Utrecht zijn dit jaar twee nieuwe groeiplaatsen van de
Roodschubbige gordijnzwam (Cortinarius bolaris) ontdekt. In deze provincie zijn daarvan
slechts drie waarnemingen van na 1980 bekend en de laatste dateert van 1988. Eén vondst
is nota bene gedaan in een bestaand meetpunt: Jaap Wisman ontdekte hem in een meetpunt
op de Leusderhei dat hij al negen jaar telt. Kennelijk gaat het hier om een recente vestiging.
De andere vindplaats is ontdekt tijdens een paddenstoeleninventarisatie in het kader van de
Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) en betreft de rand van een pad in een klein bosje
in de Gelderse Vallei. Niet een plek waar je de Roodschubbige gordijnzwam nu direct zou
verwachten.
Missers van beheerders
Helaas is er niet alleen goed nieuws te melden over de meetpunten. Op de Leusderhei zijn in
een recent uitgezet meetpunt de sparren gekapt waarbij de zeer zeldzame Slijmige spijkerzwam (Gomphidius glutinosus) groeide. De groeiplaats was in 2006 tijdens een NMV excursie ontdekt in het bijzijn van een functionaris van het ministerie van Defensie, de beheerder
van het gebied. Toen is uitgebreid ingegaan op het belang van de sparren op deze groeiplaats,
maar toch is het mis gegaan.
Het kan nog erger. De Visvijvers bij Valkenswaard zijn van oudsher een bekende groeiplaats
van stekelzwammen en van de Armbandgordijnzwam (Cortinarius armillatus; zie foto). Het
gebied wordt beheerd door het Brabants Landschap. Twee jaar geleden werd de dijk waarop
het meetpunt ligt al voor de helft vergraven en kaal gemaakt. Na interventie van de Commissie
Paddenstoelen en Natuurbehoud en een onderhoud van de teller, Frits Benjaminsen, met de
beheerder zou het overige deel van de dijk in de oude staat worden gelaten. We kunnen
Foto 2. Armbandgordijnzwammen (Cortinarius armillatus), in een vochtig berken-sparren
bosje in Midden-Zweden. Foto: Nico Dam.
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ons de teleurstelling van Frits voorstellen toen dit jaar bleek dat wederom de dijk ernstig
is beschadigd bij het herstellen van een duiker. De plek met de Armbandgordijnzwam is
hierbij verloren gegaan. Het was de laatste grote groeiplaats van deze soort in Nederland.
Hij is in 2004 nog een keer langs het Blauwe Meer bij Smilde in Drenthe gevonden (Arnolds
& Veerkamp, 2005), maar de teller van het meetpunt aldaar heeft de soort er in de navolgende jaren nooit terug gezien. Verder is de Armbandgordijnzwam in 2000 in een meetpunt
in het Malensbosch (Vaals) waargenomen (Arnolds & Veerkamp, 2001). De soort is ook
daar nooit teruggevonden. In Het Gooi liggen twee meetpunten met deze paddenstoel, maar
ook daar hangt het voortbestaan
aan een zijden draadje: in het ene
meetpunt één exemplaar in 2005,
daarna niet meer, in het andere drie
vruchtlichamen in 2004 dan twee
jaar niets en vorig jaar één vruchtlichaam. Waarschijnlijk zijn dit
allemaal marginale groeiplaatsen
voor de Armbandgordijnzwam,
een obligate berkenbegeleider
die in Scandinavië nog altijd tot
de gewone soorten van vochtige,
voedselarme berkenbossen hoort.
Betekent dit het einde van deze
spectaculaire soort die vroeger vrij
algemeen in Nederland voorkwam
(Cool & Van der Lek, 1935)?
Getelde en vacante meetpunten
Gewoontegetrouw geven we
dit jaar weer een kaartje met de
verspreiding van de meetpunten.
Alleen de 619 meetpunten die regelmatig geteld worden zijn daarop aangegeven (figuur 2). Eén stip
op de kaart kan betrekking hebben Figuur 2. Verspreiding van de meetpunten anno 2007. Eén sym
op meerdere meetpunten, die door bool kan meer meetpunten omvatten. Gesloten driehoek: recent
de schaal van de kaart niet afzon- getelde meetpunten; open rondje: meetpunten waarvoor tellers
derlijk kunnen worden weergege- worden gezocht.
ven. De meetpunten liggen mooi
verdeeld over de zandgronden van Nederland. Extra meetpunten in Limburg, West-Brabant,
Achterhoek, Oost-Friesland en op de Waddeneilanden zouden echter niet misstaan. Maar een
verdichting van het meetnet elders is ook steeds welkom.
Van meetpunten waar de teller is gestopt hebben we die punten geselecteerd waarin soorten van de Rode Lijst groeien. Ze zijn met een apart symbool op het kaartje weergegeven.
Voor deze meetpunten willen we graag met voorrang nieuwe tellers vinden. Deze lijst telt
inmiddels 39 meetpunten en is te lang om in deze nieuwsbrief op te nemen. Daarom is de lijst
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Foto 3. De Vleeskleurige korrelhoed (Cystoderma carcharias). Meetpunten met deze soort
zijn dringend gewenst! Foto: Henk Huijser.
samen met gegevens over de terreinen op onze website geplaatst. We vragen vooral aandacht
voor de opengevallen meetpunten in de omgeving van Breda, Drunen (Loonse en Drunense
Duinen), Winterswijk en op de Waddeneilanden.
Controleer de telgegevens!
Zoals bekend worden de door het CBS ingevoerde telgegevens jaarlijks teruggekoppeld naar
de waarnemers met het verzoek om de vertoetste gegevens na te kijken en te vergelijken met
de waarnemingen uit het boekje of de veldformulieren. Daarnaast lopen de coördinatoren de
telresultaten na, vooral van de meest zeldzame soorten.
Om diverse redenen hadden we bijvoorbeeld enige twijfels over de juistheid van diverse
opgaven van de Vleeskleurige korrelhoed (Cystoderma carcharias; zie foto). Bij navraag
bleek ons dat alle drie de opgaven sinds 2000 in werkelijkheid betrekking hadden op de
Okergele korrelhoed (C. amianthinum sensu lato). Waarnemers hadden per ongeluk hun aantallen in het verkeerde hokje geschreven. Dit betekent wel dat we momenteel helemaal geen
meetpunten met de ernstig bedreigde Vleeskleurige korrelhoed in het meetnet hebben. Het
zal duidelijk zijn dat we ons voor vindplaatsen van deze soort aanbevolen houden.
Een soortgelijke ervaring hebben we opgedaan met een deel van de vondsten van de
Porfieramaniet (Amanita porphyria). Vaak bleek dit het gevolg van het scheef invullen van
waarnemingen van de Parelamaniet (A. rubescens) op het formulier.
Omdat het hier om zeldzame soorten gaat, vallen deze fouten op en zijn ze bij tellers nog
na te vragen. Bij algemenere soorten ligt dit veel lastiger en zou systematische controle heel
veel tijd vergen. Het is dus bepaald geen overbodige luxe om de uitdraai van het CBS met
ingevoerde gegevens zorgvuldig na te kijken. Een foutje bij het invullen of vertoetsen is zo
gemaakt!
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10 jaar paddenstoelenmeetnet
2007 was het tiende jaar van het meetnet. Dit lustrum is aanleiding om even stil te staan bij de
vorderingen. We zijn in 1998 met 80 meetpunten begonnen om de methode uit te proberen.
De daarop volgende jaren is het aantal meetpunten snel uitgebreid en in 2002 hadden we er
voor het eerst meer dan 500. We kregen natuurlijk ook te maken met uitval van meetpunten
en tellers. Vanaf 2003 stabiliseert het aantal getelde meetpunten zich rond de 550 per jaar
(figuur 1). Om verlaten meetpunten te compenseren hebben we jaarlijks ongeveer 40 nieuwe
meetpunten nodig.
Het is voor de betrouwbaarheid van de in- Figuur 3. Aantal teljaren per meetpunt over de
dexen van belang dat meetpunten zo lang mo- periode 1998–2006.
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Rapportcijfers
In een kwaliteitsrapportage over het Netwerk Ecologische Monitoring deelt het CBS jaarlijks
rapportcijfers uit aan de verschillende meetnetten. De beoordeling voor het paddenstoelenmeetnet geldt voor een subset van 64 van de 110 telsoorten waarvoor indertijd een contract
met LNV is afgesloten. De meetnetten worden beoordeeld op twee punten. Allereerst op het
aantal meetpunten, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het aantal meetpunten per soort,
maar ook naar de verspreiding van meetpunten over de fysisch-geografische eenheden waar
een soort voorkomt. Al vrij snel hadden we voldoende meetpunten en na het jaar 2004 was
ook de spreiding van de soorten voldoende gedekt om de hoogste beoordeling, ‘goed’, te
ontvangen.
Naast het aantal meetpunten wordt ook gekeken naar de statistische betrouwbaarheid van
de berekende indexen. Dit hangt af van het aantal meetpunten, het aantal jaren dat er geteld
is en van de jaarlijkse aantalfluctuaties. Bij een soortengroep als paddenstoelen, waarvan
het aantal vruchtlichamen van jaar tot jaar sterk kan fluctueren als gevolg van wisselende
weersomstandigheden, duurt het relatief lang voordat betrouwbare indexen kunnen worden
berekend. In 2006 (voor de telgegevens tot 2005) was voor 60% van de contractsoorten de
index statistisch betrouwbaar, in 2007 al voor 75%. Hierdoor valt de kwaliteit van onze
resultaten bijna in de hoogste categorie, aanmerkelijk eerder dan wijzelf hadden verwacht.
Het meetnet in de pers
Een van de meetdoelen van het NEM is het signaleren van veranderingen in het abiotische
milieu, met name wat betreft verzuring, vermesting en verdroging en de gevolgen daarvan
voor de flora en fauna. Veel paddenstoelen zijn gevoelig voor stikstof en verzuring en zijn
daarom zeer geschikt als indicatororganismen. Vóór 1960 waren veel stikstofgevoelige soorten, zoals allerlei stekelzwammen, ridderzwammen en gordijnzwammen, in de Nederlandse
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Hierbij moet wel worden aangetekend dat de
Figuur 4. Trends van stikstofgevoelige (n=43) en populaties nog lang niet het niveau bereikten
ongevoelige (n=41, inclusief soorten die positief van omstreeks 1960 (Arnolds & van den Berg,
op stikstof reageren) soorten paddenstoelen in het 2001).
meetnet van 1999–2006. Uit persbericht van CBS
In de vorige nieuwsbrief hebben we laten
van 31 maart 2008.
zien dat het herstel van veel stikstofgevoelige
soorten, zoals de Roodschubbige gordijnzwam, zich na 2000 niet heeft voortgezet (Veerkamp
& Arnolds, 2006, Arnolds & Veerkamp, 2007). Dit was voor het CBS aanleiding om een
nadere analyse naar de trend van stikstofgevoelige soorten in het meetnet uit te voeren. Voor
een betere statistische betrouwbaarheid zijn bij die analyse de cijfers van het zeer droge jaar
2003, toen bijna alle soorten in extreem lage aantallen voorkwamen, door het CBS niet meegenomen. Het bleek dat in het meetnet paddenstoelen over de hele lijn enige achteruitgang
vertonen, maar dat deze achteruitgang duidelijk groter is voor soorten die als gevoelig voor
stikstofbelasting worden aangemerkt (Kuyper & Arnolds, 1996; zie figuren 4 en 5). Dit past
bij recente gegevens over de stikstofdepositie die na enige daling in de jaren negentig stabiel
blijft op een niveau dat nog altijd te hoog is voor veel gevoelige organismen.
Deze resultaten vormden de aanleiding voor het CBS om op 31 maart met een persbericht
naar buiten te komen onder de kop ‘Herstel bospaddenstoelen blijft uit’. Vele kranten en
radio en TV hebben aan dit onderwerp aandacht besteed, hetgeen buiten het paddenstoelenseizoen opmerkelijk mag heten. We hebben al vaker gemerkt dat onder een groot publiek veel
120
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Figuur 5. Het aandeel van toegenomen, stabiele en afgenomen soorten binnen de groepen
van stikstofgevoelige (n=43) en stikstofongevoelige (n=41) paddenstoelen in de meetpunten
(1999–2006). Soorten met een onzekere trend zijn niet opgenomen. Uit persbericht van CBS
van 31 maart 2008.
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belangstelling voor paddenstoelen bestaat. Publiciteit
kan enorm helpen om het belang van paddenstoelen bij
beleidsmakers, natuurbeheerders en natuurliefhebbers te
laten doordringen.
Aan de andere kant is het jammer dat in het persgeweld soms de nuances van onze boodschap verloren zijn
gegaan. We moeten er als mycologen echter op blijven
hameren dat de stikstofdepositie verder omlaag moet
voor een gezonde natuur met een bijbehorend rijke myco
flora.

Figuur 6. Gecombineerde indexen van
35 telsoorten in meetpunten zonder en
met bodemverstoring.

Bodemverstoring
Niet alleen stikstofdepositie is een oorzaak van achteruitgang van paddenstoelen in het meetnet. Allerlei vormen
van lokale bodemverstoring en verruiging zijn een goede tweede, zoals ook in het persbericht
van het CBS aangegeven werd. In eerdere nieuwsbrieven hebben we al geconstateerd dat er
in onze meetpunten onverwacht veel ingrepen plaatsvinden (Veerkamp & Arnolds, 2004;
Arnolds & Veerkamp, 2007). Sinds 1999 heeft in meer dan 25% van de meetpunten een
grote verstoring plaatsgevonden. Behalve kappen, snoeien en dunnen van bomen en struiken
betreft dat verstoring van de bodem door o.a. graven, plaggen, rijden met zware machines
en dumpen van slootbagger, houtsnippers en snoeihout. Daarnaast treedt verruiging van de
ondergroei op. Door het CBS zijn alleen de effecten van bodemverstoring berekend die in
12% van de meetpunten is opgetreden. In deze meetpunten blijkt een grotere achteruitgang
van paddenstoelen op te treden dan in de niet verstoorde meetpunten (figuur 6). Soorten
met een statistisch onbetrouwbare trend en de cijfers van 2003 zijn in deze analyse niet
meegenomen.
De Peperboleet ook een kostgangerboleet?
Zoals onder mycologen algemeen bekend is, komt de Roze spijkerzwam (Gomphidius roseus)
altijd in de buurt van de Koeienboleet (Suillus bovinus) voor. Deze relatie wordt bevestigd
in ons meetnet. De Roze spijkerzwam is van 39 meetpunten (7%) bekend. In alle gevallen
groeit hij samen met de Koeienboleet, die in 94 meetpunten (17%) gevonden is. Volgens
toeval zouden beiden soorten slechts in zes meetpunten samen moeten voorkomen. Soms zijn
de vruchtlichamen van deze twee soorten zelfs met hun steelvoet met elkaar verbonden. Op
grond van deze cijfers zou je een vorm van intieme samenleving verwachten en die blijkt er
dus inderdaad te zijn. Beide paddenstoelen zijn op hun beurt gebonden aan dennen op min
of meer schrale zandgrond en van de Koeienboleet is aangetoond dat ze ectomycorrhiza met
dennen vormt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Roze spijkerzwam de Koeienboleet en
mogelijk ook de den parasiteert (Olsson et al., 2000). Het mycelium van de Roze spijkerzwam blijkt binnen te dringen in de knolvormige mycorrhiza’s van de Koeienboleet. Een dergelijke driehoeksrelatie is ook bekend tussen een andere telsoort, de Koperrode spijkerzwam
(Chroogomphus rutilus), Melkboleet (Suillus granulatus) en den.
Op grond van zijn verwantschap wordt ook de aan Fijnspar gebonden Slijmige spijkerzwam (Gomphidius glutinosus) verdacht van een geheime driehoeksrelatie. Agerer (1991)
vond verbindingen tussen de steelbasis van de spijkerzwam en een ongeïdentificeerde boleet
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Foto 4: Waar Peperboleten voorkomen blijken vrijwel altijd ook Vliegenzwammen gevonden
te worden. En wat staat hier rechts nog net op de foto? Foto: Huib de Kam.
uit het geslacht Suillus alsmede een vezeltruffel (Rhizopogon), mogelijke kandidaten voor
een liaison. Maar het is merkwaardig dat er nooit vruchtlichamen van Suillus bij sparren gevonden worden en ook de meeste vezeltruffels zijn dennenbegeleiders. Er is dus nog heel wat
onduidelijk over deze interactie. Ook de Slijmige spijkerzwam is als telsoort in het meetnet
opgenomen. Als u het geluk mocht hebben om een meetpunt met deze soort te tellen, let u dan
eens goed op mogelijke associaties met andere mycorrhizapaddenstoelen.
Spooner & Roberts (2005) veronderstellen ook een relatie tussen Vliegenzwam en Peper
boleet (Chalciporus piperatus), omdat die volgens hen in het veld steeds bij elkaar in de
buurt zouden groeien. Eerlijk gezegd was dat ons nooit zo opgevallen, maar het is in dit verband een buitenkansje dat Vliegenzwam en Peperboleet beide telsoorten zijn in het meetnet.
Het ligt dus voor de hand om na te gaan hoe vaak deze soorten in onze meetpunten samen
voorkomen. In de periode 1998–2006 hadden we 565 meetpunten waarin alle soorten worden
geteld. In 291 (52%) daarvan komt de Vliegenzwam voor en in 98 (17%) de Peperboleet.
Een simpele kansberekening laat zien dat, als beide soorten zich onafhankelijk van elkaar
zouden gedragen, er ongeveer 50 (9%) meetpunten behoren te zijn waarin beide soorten
voorkomen. We vonden echter 91 (16%) meetpunten met beide soorten. Opvallend was ook
dat grote aantallen van de Peperboleet samengaan met veel Vliegenzwammen. Duidelijke
aanwijzingen dat er sprake is van een relatie tussen de twee soorten, waarbij de Peperboleet
kennelijk afhankelijk is van de Vliegenzwam, en niet omgekeerd. Naar de aard van deze relatie is overigens nog geen gedetailleerd onderzoek gedaan. Slechts in zeven meetpunten (7%
van het totaal) lijkt de Peperboleet zonder Vliegenzwam te groeien. Maar de Vliegenzwam
kan net buiten het meetpunt gestaan hebben of tijdens de tellingen niet gefructificeerd hebben. We zien immers ook wel eens een Roze spijkerzwam zonder Koeienboleet. Of zou de
relatie tussen Peperboleet en Vliegenzwam wat minder obligaat zijn? Het meetnet zal het ons
mogelijk leren.
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Excursies voor tellers
In 2008 worden twee speciale excursies georganiseerd voor deelnemers aan het meetnet.
• Zaterdag 11 oktober: Landgoed IJsselvliedt bij Wezep
Een afwisselend landgoed met oude lanen en loofbos, gelegen op de overgang van de
Veluwe naar het polderland langs het IJsselmeer. Vindplaats van onder andere diverse
stekelzwammen en de Trechtercantharel. We verzamelen om 10.30 uur op het NS
station Wezep (bereikbaar met de stoptrein Amersfoort-Zwolle). Lunchpakket meenemen. Leiding Eef Arnolds (0593-523645, alleen tijdens de excursie 06-27340356) en
Henk Gremmer (0525-633773).
• Zaterdag 25 oktober: Tungelerwallen ten zuiden van Weert
Het gebied bestaat uit dennenbos dat afgewisseld wordt met open stukken heide en
stuifzand. Er liggen hier drie meetpunten met onder andere Gele ridderzwam, Gewone
tolzwam, Fijnschubbige boleet en met een beetje geluk zien we ook de Indigoboleet.
We verzamelen om 10.30 uur bij het scoutinggebouw op de Tuurkesweg (postcode
6006 SG). Deze plek is te bereiken door vanaf de Ringweg zuid bij Weert de afslag
naar Stramproy te nemen (N 292), na 3,8 km ga je op een kruispunt rechtsaf naar de
Tuurkesweg (linksaf is naar het dorp Tungelroy). Lunchpakket meenemen. Leiding
Thea Kunnen (0495-533724) en Mirjam Veerkamp (0343-551905 en alleen tijdens de
excursie 06-14277399).

I

indexen (2000=100)

De Valse Hanenkam in Drenthe en Brabant
Zoals we hierboven in het geval van de Vliegenzwam en de Peperboleet gezien hebben, kunnen de resultaten van het meetnet soms gebruikt worden voor de beantwoording van vragen
die niet rechtstreeks te maken hebben met de meetdoelen van het NEM. Een ander actueel
voorbeeld betreft de Valse hanenkam (Hygrophoropsis aurantiaca). Uit de gegevens van het
meetnet blijkt dat deze soort maximaal fructificeert na warme, droge zomers. Figuur 7 toont
de indexen uit het meetnet van de periode 1999–2006. In het jaar 2003, waarin de meeste
paddenstoelen het lieten afweten, beleeft de Valse hanenkam een piekjaar. Tot verrassing
van velen bleek de soort niet te reageren op de warme zomer van 2006. Vermoedelijk zal de
koude, natte maand augustus daar de oorzaak van zijn.
In het eerste nummer van Coolia 51 bespreekt Thom Kuyper in een artikel onder de
titel ‘Zuurminnend en zuurmakend’ recent onderzoek naar de ecologie van de Valse hanenkam (Kuyper, 2008). Deze soort breekt strooisel af volgens een proces dat bekend staat als
bruinrot. Daarbij wordt veel oxaalzuur geproduceerd, waardoor de fosfaatbeschikbaarheid
toeneemt. Stikstof, en vooral ammonium,
600
blijkt een remmende invloed op de oxaalNederland
zuurproductie te hebben. Op grond daar500
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van veronderstelt Thom dat er verschil in
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300
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kam over de periode 1999–2006 (jaar
2000 = 100) van Nederland (n=247),
Drenthe (n=33) en Brabant (n=34).
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meste Brabant. Aan het eind van bovengenoemd artikel merkt de auteur op dat het interessant
zou zijn om naar de aantalschommelingen van de Valse hanenkam in beide streken te kijken.
Deze cijfers kunnen we uit de resultaten van het meetnet halen omdat het CBS behalve de
landelijke indexen ook die per provincie berekend. Het aantal meetpunten met Valse hanenkam is in beide provincies nagenoeg even groot. Figuur 7 laat zien dat de fructificatiepieken
in Drenthe veel hoger liggen. Dit lijkt in overeenstemming met de door Thom gepresenteerde
onderzoekresultaten.
Informatie over het meetnet, aanmelding van nieuw meetpunten, aanvragen van formulieren,
folders etc. naar het volgende adres:
Paddenstoelenmeetnet
t.a.v. Mirjam Veerkamp
Antwoordnummer 7200
3985 ZV Werkhoven
Tel. 0343-551905
e-mail: veerkamp.berg@planet.nl
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Voetangels en klemmen
Deze rubriek is vooral bedoeld voor beginnende mycologen, waarbij de nadruk ligt op
veldkenmerken. De belangrijkste kenmerken van de besproken soorten worden in een
tabel opgenomen, zodat die eventueel in het veld snel gebruikt kunnen worden. In de
tekst wordt de tabel toegelicht en worden tips en trucs gegeven. Mocht je zelf problemen
hebben met een bepaalde groep of zelf een aflevering willen verzorgen, neem dan contact
op met Melchior (038-4652341 of melchiorvantweel@hetnet.nl ).

Voetangels en klemmen – 7
De Parelamaniet en zijn dubbelgangers
Melchior van Tweel
Kadeneterkamp 44, 8014 CA Zwolle
van Tweel, M. 2008. Amanita rubescens and its look-alikes. Coolia 51(3): 109–112.
The Blusher and its common look-alikes are discussed. A table provides the macroscopic separating
characters.

A

manieten zijn mooie en grote paddenstoelen en sommige soorten komen veel voor.
Daarom hebben ze een grote aantrekkingskracht. Hoewel de meeste soorten in het veld
goed uit elkaar te houden zijn, blijken er door minder ervaren mycologen toch veel
determinatiefouten gemaakt te worden. Juist ook bij een algemene soort als de Parelamaniet.
Daarom wordt in deze zevende aflevering van “Voetangels en klemmen” de Parelamaniet
behandeld, samen met een aantal van zijn dubbelgangers.
Hoe gebruik je de tabel?
De amanieten waar het hier om gaat zijn gekenmerkt door een bruinige hoed met daarop
meestal velumresten. Daarnaast hebben ze een ring aan de steel en een beurs.
Voor de determinatie is het van groot belang om volgroeide, maar geen oude vruchtlichamen
te bekijken. Sommige kenmerken zijn bij jonge of juist bij te oude vruchtlichamen niet goed
te zien. De streping aan de hoedrand is bij jonge vruchtlichamen vaak nog niet te zien. Bij
oude vruchtlichamen zijn, zeker na regen, soms de velumresten weggespoeld.
De meeste kenmerken in de tabel zullen wel duidelijk zijn. Bij een aantal volgen hier nog
wat tips:
• De roodverkleuring van de Parelamaniet is eigenlijk het belangrijkste kenmerk. Vaak is
dit al te zien zonder de paddenstoel te hoeven aanraken of plukken. In de hoed of op de
steel is vaak al een roze-zweem aanwezig. Dit is voldoende aanwijzing! Op plekken waar
de amanieten zijn aangevreten door slakken is de verkleuring helemaal goed te zien. Bij
twijfel kan met een nagel wat gekrast worden op het oppervlak van de steel.
• De in de tabel genoemde hoedkleuren zijn aan verandering onderhevig. Bij oudere vrucht
lichamen zal de kleur, door verbleking of na regen, vaak lichter uitvallen. De hoed is dan
vaak wat vlekkerig. Meestal is toch nog wel in te schatten welke kleur de hoed gehad
moet hebben.
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Nederlandse
naam

Wetenschappelijke Hoed:
naam
kleur

Velum op
Hoedrand:
hoed: kleur streping

Verkleuring

Parelamaniet

Amanita rubescens
f. rubescens

Vleeskleurig
bruin (soms
gelig)

Grijs of
Geen
vleeskleurig

Roze of rood

Geelgeringde
parelamaniet

Amanita rubescens
f. annulosulphurea

Vleeskleurig
bruin

Grijs of
vleeskleurig Geen
(soms gelig)

Roze of rood

Panteramaniet

Amanita pantherina
Bruin
var. pantherina

Wit

Gestreept

Geen

Ongestreepte
panteramaniet

Donkerbruin
Amanita pantherina
tot kastanjevar. abietinum
bruin

Wit

Geen

Geen

Porfieramaniet

Amanita porphyria

Grijsbruin
(soms met
purper)

Grijs of
violetgrijs

Geen

Geen (soms
later bruin)

Grauwe amaniet

Amanita excelsa
f. excelsa

Grijsbruin of
donkerbruin

Grijs (of
wit)

Geen

Geen (of
bruin in
steel)

Okerbruin

Wit of grijs

Geen

Geen (of
bruin in
steel)

Gedrongen
Amanita excelsa
grauwe amaniet f. spissa

Tabel 1. De belangrijkste macroscopische kenmerken van de Parelamaniet en zijn dubbelgangers.
•

•

•

Een aantal soorten wordt onderscheiden door gekleurd velum (op de hoed of als ring).
Het gaat soms om subtiele kleurverschillen. Gebruik bij twijfel een stukje wit papier ter
vergelijking.
Een belangrijk kenmerk is de geur. Vaak hebben amanieten een geur die doet denken aan
rauwe aardappelen, radijs of biet. Deze geuren lijken soms veel op elkaar. Gelukkig blijkt
het onderscheid tussen deze knolgewassen niet belangrijk te zijn. Wel belangrijk is om te
constateren of er zo’n geur aanwezig is of niet!
Aan de basis van de steel kunnen twee belangrijke kenmerken worden onderscheiden, die
echter soms moeilijk te zien zijn. Enkele soorten hebben als kenmerk te wortelen. Hierbij
wordt een soort penwortel van circa 1–3 centimeter lang bedoeld. Bij andere soorten wil
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Steel:
kleur

Ring:
kleur

Ring:
streping

Steelbasis: Steelbasis:
knol
wortel

Wit tot rozebruin,
Rood verkleurend

Wit (soms met
grijs of violet)

Gestreept

Niet
gerand

Meestal iets
Onopvallend
wortelend

Wit tot rozebruin,
Rood verkleurend

Licht zwavelgeel

Gestreept

Niet
gerand

Meestal iets
Onopvallend
wortelend

Wit (vaak met
gordels)

Wit

Niet

Gerand

Diep worteRadijs
lend

Wit (vaak met
gordels)

Wit

Niet

Gerand

Diep worte- Onopvallend of
lend
naar radijs

Wit of grijsvio
Wit of lilagrijs
let (rand vaak
(soms gemarmerd)
donkerder)

Niet

Gerand

Ondiep
wortelend

Boven wit, onder
grijs gemarmerd

Wit

Gestreept

Niet
gerand

Diep worteRadijs of biet
lend

Boven wit, onder
grijs gemarmerd

Wit

Gestreept

Niet
gerand

Ondiep
wortelend

Geur

Rauwe aardappel
(of Radijs)

Rauwe aardappel
of fruitachtig

de steel ook wel eens iets in de bodem verzonken zijn, maar dit is nooit in de vorm van
een soort penwortel. Aan de rand van de knol zijn meestal velumresten te vinden (de
beurs). Deze is soms als losse vezels aanwezig en soms als een gerande knol. Dit is zeker
geen gemakkelijk kenmerk. Bij twijfel zal het meestal geen gerande knol zijn. Bekijk
maar eens een Panteramaniet. Die heeft vrijwel altijd een duidelijke gerande knol.
Parel-, Panter- en Grauwe amaniet
De Parelamaniet is de meest voorkomende Amaniet. De soort wordt regelmatig verward
met de Panteramaniet of de Grauwe amaniet, die weliswaar minder algemeen zijn, maar
toch regelmatig kunnen worden gevonden. De Parelamaniet wordt vooral gekenmerkt door
roze-rode verkleurig van het hele vruchtlichaam. Deze verkleurig is vaak al te zien aan bijvoorbeeld vraatsporen van slakken. Beide andere soorten hebben niet zo’n roodverkleuring
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(de Grauwe wil een enkele keer wel eens bruin verkleuren). De Parelamaniet is een soort die
goed tegen verrijkte omstandigheden kan en ook op dikkere strooisellagen voorkomt. De
Panteramaniet en de Grauwe amaniet zijn soorten die het meer moeten hebben van voedselarmere omstandigheden met dunnere strooisellagen. De Panteramaniet wordt gekenmerkt
door een bruine hoed, vrijwel altijd zonder spoor van rood, met daarop spierwitte velumresten en een ongestreepte ring. De Grauwe amaniet wordt gekenmerkt door een bruine hoed
(allerlei tinten) met grijze velumresten. Zo gezien deze kenmerken lijkt de Parelamaniet meer
op de Grauwe amaniet dan op de Panteramaniet, zeker jong wanneer de roodverkleuring nog
niet duidelijk aanwezig is.
In de meeste fotogidsen staan goede foto’s van de hier besproken Amanieten. Helaas zijn
er nog geen recente sleutels voor de Nederlandse soorten, maar daar wordt wel aan gewerkt.
Met dank aan Eef Arnolds voor het bekijken van een eerdere versie van dit artikel.
Foto’s van enkele van de hier besproken Amanieten. 1: Panteramaniet; 2: Porfieramaniet;
3: Parelamaniet, met in de inzet een voorbeeld van hoe sterk het vlees kan verkleuren; 4:
Grauwe amaniet. (Foto’s: Nico Dam (1 t/m 3) en Melchior van Tweel (4))
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Vijftien vragen aan Frits Benjaminsen
Rob Chrispijn
Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
Chrispijn, R. 2008. Fifteen questions to Frits Benjaminsen. Coolia 51(3): 113–119.

M

ycologie bedrijven is geen garantie om oud te worden, maar het schijnt wel te helpen. Want het is opvallend dat nogal wat mycologen een zeer gezegende leeftijd halen. Neem Frits Benjaminsen, vierentachtig jaar en nog volop actief. En afgelopen
februari onder groot applaus benoemd tot erelid van onze vereniging!
Zolang ik aan werkweken deelneem, ken ik hem als vraagbaak, serieus mycoloog en een
aardige vent. Dat is ook weer zoiets opvallends, dat veel mycologen zo aardig zijn. Zou dat
een gevolg zijn van de omgang met paddenstoelen of worden alleen vriendelijke, positief in
het leven staande mensen aangetrokken door de mycologie?
Geen garantie dat u als lezer op alle vragen een antwoord krijgt, maar hier zijn er alvast
vijftien:
1. Wanneer werd je getroffen door het paddenstoelenvirus?
Mijn vroegste herinneringen dateren van vrij laat in mijn jeugd, zo ongeveer tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Ik ging met een oudere buurman naar een park achter ons huizenblok
in ’s Hertogenbosch, waar ik geboren ben en tot mijn dertigste heb gewoond. Daar zochten
we tussen rhododendrons en andere struiken naar champignons.
Het was de Schubbige boskampernoelje (Psalliota sanguinaria, nu Agaricus silvaticus).
Die buurman was Sjaak Tonnaer, die later ook NMV lid werd en een groot geduld had om anderen iets uit te leggen over vondsten uit de natuur. Vooral na de oorlog heb ik veel met hem
gewandeld en gefietst naar natuurterreinen die hij wist te liggen. Die champignons werden
thuis gekookt en opgegeten en we maakten elkaar wijs dat we dat lekker vonden.
2. Bestond er in je ouderlijk huis belangstelling voor de natuur?
Vlak voor ik in 1939 naar de kweekschool ging, logeerde ik bij een broer van mijn vader
die hoofd van de school was in Kerkrade. Met hem maakte ik dagelijks wandelingen en daar
moet de eerste belangstelling voor de natuur zijn opgekomen.
Al in het eerste jaar van de kweekschool maakte de leraar Natuurlijke Historie tijdens een
soort prakticum de opmerking dat ik een goede bioloog zou worden. Tijdens vakanties verzamelde ik insekten, in het bijzonder Vliesvleugeligen (bijen, wespen, hommels, graafwespen
enz.). Ik werd lid van de Entomologische Vereniging en maakte kennis met een expert op het
gebied van watermijten, die mij erg stimuleerde. Hij ging zelfs voor mij Vliesvleugeligen
vangen en opzetten. Maar bij de bevrijding van Den Bosch in 1944 is die verzameling verloren gegaan. Mijn ouderlijk huis was onderdeel van een stel huizen die in een driehoek waren
gebouwd. Op het ruime binnenplein was naast de zandbak een provisorische schuilkelder
gemaakt. Bij beschietingen sloeg in ons huis een granaat in. Ik stond bij de trap en werd door
de luchtdruk naar beneden geslingerd. Ik rende naar buiten en zag vanuit de schuilkelder,
samen met mijn broer, hoe ons huis in vlammen opging. Waarschijnlijk was brand ontstaan
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door de kolenkachel van de buren. Ik weet nog hoe ik onze boekenkast verteerd zag door het
vuur. Aan die insektenverzameling heb ik niet meteen gedacht, veel bezorgder was ik over
het huis met de foto’s, de papieren ... Uit de benedenverdieping hebben we nog wat huisraad
kunnen redden. Dat moesten we buiten opslaan en werd later nog gestolen ook!
3. Wanneer kwamen paddenstoelen prominent in beeld?
Nadat ik mijn insektenverzameling kwijt was, ben ik nog wel opnieuw
begonnen, maar het ging niet meer van harte. Ik ben er mee gestopt en
als vanzelf kregen andere onderwerpen mijn belangstelling. Mijn eerste
paddenstoelenboek was Cool en van der Lek en dat kocht ik in november
1944, gevolgd door het Verkade-album Paddenstoelen van Thijsse. Na
1945 ging ik zoveel mogelijk op excursie met de KNNV. Ik ging ook naar
Eindhoven, waar een getrouwde zus woonde, om bijeenkomsten van de
toen reeds bestaande paddenstoelenwerkgroep te bezoeken. Daar leerde ik
onder meer Jasper Daams en Piet Jansen kennen. En Geert Siteur werd een
vast maatje om samen op excursie te gaan. Rond die tijd moet ik ook lid
zijn geworden van de NMV. Dankzij een erfenis kon ik een tweedehands Zeiss microscoop
kopen voor 750 gulden. Dat was een enorm bedrag in die tijd. Als beginnend onderwijzer
verdiende ik vijftien gulden in de week!
De echte paddenstoelenstudie begon pas na mijn aanstelling als leraar biologie aan het
Joriscollege in Eindhoven, waar ik in 1953 ging wonen. Toen kon ik ook de Flore Analytique
van Kühner & Romagnesi aanschaffen. Later kwam daar Lange’s standaardwerk bij en
Rickens Blätterpilze.
Ik besteedde toen ook veel tijd aan fotograferen en filmen. Met een smalfilmcamera
maakte ik vooral opnamen van vogels vanuit een schuilhut. Bij de Visvijvers mochten we een
schuilhut bouwen waar we, omdat het gebied verder niet toegankelijk was, in alle rust vogels
konden filmen. Een gedeelte van die opnamen is later nog op video overgeschreven.
4. Jij hebt een Brabant gekend van voor de ruilverkavelingen en voor de zondvloed
van stikstof ...
Rond Den Bosch waren toen nog zeer veel natte weiden en
schrale graslanden. De beekdalen waren landschappelijk
Cantharellen (Cantharellus cibarius).
erg mooi, bijvoorbeeld die van de Beerse met prachtige
Foto: Nico Dam
blauwgraslanden met Spaanse ruiter en Gevlekte orchis.
Blauwgraslanden zijn nooit zo rijk aan paddenstoelen, maar
in die tijd werd daar ook nauwelijks gekeken. Alle aandacht ging uit naar de bossen en oude landgoederen, waar
in het seizoen altijd veel paddenstoelen te vinden waren.
Voor een maaltje cantharellen hoefde je alleen maar even
een nabijgelegen dennenbos in te lopen. Ook Glanzende en
Fijnschubbige ridderzwam waren algemeen. Op paddenstoelententoonstellingen die we ieder jaar hielden, werden
bezoekers getracteerd op Gele ridderzwammen, boleten en
wilde champignons. In paardenweiden stonden toen nog
volop champignons. Dat is voorbij, maar twee jaar terug
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zag ik hoe in Eindhoven de berm van de weg naar het station letterlijk wit zag van de champignons. Ik kon daar met de auto niet stoppen, maar toen ik de dag daarop terugkwam, had
gemeentewerken alles kapot gemaaid!
5. Je hebt altijd veel hard gelopen en je deed aan bergbeklimmen. Heeft dat er toe
bijgedragen dat je op werkweken, die toch meestal behoorlijk vermoeiend zijn,
altijd zo opvallend fit overkomt?
Ik heb mijn levenlang aan sport gedaan. In de vakanties was ik meestal op tocht in de bergen en heb vele bekende bergen beklommen. Verder maakte ik lange voetkampeertochten
en heb lange-afstandswandelingen gemaakt, zoals Eindhoven-Nice, Tour de Mont Blanc,
en Pyreneeën naar Santiago de Compostella. Meer dan dertig jaar volgde ik een intensieve
bergsporttraining en ging daarnaast nog vaak een of tweemaal per week hardlopen, dat kon
variëren van tien kilometer tot een halve marathon. Die inspanningen zorgden voor veel
ontspanning en verlosten me van de geestelijke moeheid van een drukke leraarsbaan en alle
beslommeringen van een groot gezin. Ik leerde doorzetten, met slecht weer omgaan en fysieke vermoeienissen trotseren. Daarnaast was er ook een zekere voldaanheid om geleverde
prestaties. Ik voelde me daardoor altijd fit en gezond en kon me ook op werkweken actief
inzetten. Misschien dat ik daarom al zo lang aan twee of drie werkweken per jaar heb kunnen
deelnemen.
6. Vooral in de regio Eindhoven heb je voor de mycologie altijd veel betekend. Kan je
iets zeggen over de verschillende functies die je vervuld hebt?
In de vijftiger jaren ben ik enige tijd voorzitter van de afdeling Eindhoven van de KNNV
geweest. Na verhuizing van Jasper Daams naar de provincie Utrecht werd ik leider van de
Paddenstoelen en Mossenwerkgroep, later alleen van de Paddenstoelengroep. In 1965 organiseerde ik, eigenlijk zonder me dat zelf te realiseren, de eerste werkweek in Nederland.
Tijdens deze week in Eindhoven gaven mensen als Donk, Bas, Van Brummelen en Maas
Geesteranus ’s avonds voordrachten die het hele gebied van de paddenstoelenstudie bestreken, vaak ook met uitgebreide technische instructie en demonstratie. Ook Kits van Waveren
en de Tjallingi’s waren toen van de partij.
Ik hield me ook bezig met het organiseren van de wekelijkse excursies en bijeenkomsten
die liepen van begin augustus tot aan Pasen. Daarnaast gaf ik paddenstoelencursussen en
gidsencursussen voor de IVN. Later organiseerde ik voor
onze Eindhovense groep ieder jaar een werkweek naar mycologisch interessante gebieden waar mogelijkheden waren om te overnachten. Zo zijn we naar het Lauwersmeer
geweest, naar Buzenol in België, een paar keer naar het
Zwarte Woud en naar Sauerland. De keuze kwam tot stand
door op kaarten te kijken en informatie in te winnen bij
(buitenlandse) mycologen. Vorig jaar werd onze werkweek
voor de zestiende keer gehouden. ’s Winters was ik bezig
met de database die ik had opgezet voor de Brabantse en
Limburgse vondsten. Al gauw werd ik voor de Kartering
coördinator voor Brabant. Ik probeerde vooral de kilometer
hokken in een straal van vijftien kilometer rond Eindhoven
voor de kartering vast te leggen met hulp van de andere
Eindhovense leden.
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7. Indrukwekkend! En wat deed je op de dagen dat je je verveelde?
Dan maakte ik excursielijsten of schreef verslagen van onze werkweken. Door mijn naamsbekendheid was ik een vraagbaak voor de plaatselijke pers. En soms werd ik opgebeld door een arts
van een ziekenhuis die informatie wilde hebben.
Bijvoorbeeld over een vrouw die met haar kind
naar de Eerste Hulp was gekomen omdat het in
de tuin van paddenstoelen had gegeten. Gelukkig
bleek het om Psathyrella’s te gaan en hoefden ze
de maag van het kind niet leeg te pompen. Een
andere keer ging het om een man die verschrikkelijk beroerd was. Ze hadden al een sterke dranklucht geroken en na wat doorvragen van mij bleek
dat hij iets van inktzwammen had gegeten. Dus
het lag voor de hand dat dat Kale inktzwammen
waren geweest, waarna je natuurlijk nooit alcohol
moet drinken!
Kale inktzwammen (Coprius atramen-

tarius): eetbaar, maar gebruik er geen
8. Door je internationale contacten heb
alcohol bij. Foto: Jacques Gouraud.
je natuurlijk veel befaamde mycologen
ontmoet. Kun je daar iets over vertellen?
Moser was een zeer vriendelijke en behulpzame man en steeds even enthousiast. Hij was
vrij voorzichtig in zijn determinaties, maar tijdens de bespreking van de vondsten na afloop
van een excursie grabbelde hij wat op zo’n tafel met allemaal paddenstoelen en kwam dan
toch met veel namen. Gedurende de NMV jubileumreis in 1983 naar Schotland was Watling
onze gastheer. We leerden hem kennen als een reuze fijne vent met een typisch Engels gevoel voor humor. En een grote overtuigingskracht, want toen we gereserveerd hadden in een
vegetarisch restaurant bleek bij aankomst dat de al aanwezige gasten kriskras verspreid door
de ruimte aan tafel zaten. Watling ging toen naar ieder tafeltje om te vragen of ze wilden
verhuizen, zodat alle mycologen aan een lange tafel konden zitten. En dat deed hij zo geestig
dat alle aanwezigen er nog lol in hadden ook.
Met Breitenbach en Kränzlin heb ik excursies gemaakt in de omgeving van Coburg. We
hielden ons vooral bezig met het oprapen van takken en takjes, want ze waren toen bezig met
deel 2 van Pilze der Schweiz dat, zoals bekend, vooral korstzwammen behandelt. Eigenlijk
bleken alle mycologen die ik in de loop der jaren heb ontmoet aardige en behulpzame mensen
te zijn!
9. Jij hebt nogal eens de Dreiländertage bezocht. Voor mij – en waarschijnlijk
voor veel andere lezers – is dat alleen maar een naam. En nu we het toch over
mycologische bijeenkomsten hebben, was er ook niet een internationale Cortinariuswerkgroep waar jij lid van bent?
De Dreiländertage worden om de beurt in Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk gehouden.
Elk jaar komen daarvoor vijf dagen lang amateurmycologen en paddenstoelenliefhebbers
bij elkaar. Onder die liefhebbers zitten vooral eters! In het begin werd er nauwelijks serieus gestudeerd. Men verzamelde manden vol en stortte dat bij thuiskomst op een grote
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tafel. Deskundigen probeerden daar dan later materiaal uit te halen voor een zogenaamde
‘Fundbesprechung’ en voor een tentoonstellingstafel, waar later clandestien weer van gegapt
werd. In 1987 waren het voor één jaar Vierländertage door officiële deelname van de NMV.
Inmiddels werd er op aandringen van onder meer de Nederlandse deelnemers al een paar jaar
ook een microscopiezaal ingericht. Maar uiteindelijk trok het hele gedoe me niet meer aan.
Dan ging ik liever naar de Journées Européennes du Cortinaire (afgekort tot JEC) die in 1983
door de Fransman Azema is opgericht. Ieder jaar wordt er in een ander land een bijeenkomst
gehouden van vijf of zes dagen met excursies en voordrachten. Vrijwel alle deelnemers
werken met microscopen en zijn heel serieus bezig. Maar de verstandhouding is altijd zeer
amicaal. Sinds 1989 wordt er jaarlijks een tijdschrift uitgegeven: Journal des JEC.
Vaak werd ik vergezeld door Henk Huijser en Nel Bulthuis
en onze echtgenoten. We leerden niet alleen veel soorten gordijnzwammen kennen, maar maakten ook kennis met de verschillen
in opvatting tussen de ‘lumpers’ en de ‘splitters’. Bidaud van de
‘Atlas des Cortinaires’ is een typische splitter, terwijl Brandrud,
als vertegenwoordiger van de Duits-Zweedse school en auteur
van ‘Cortinarius Flora Fotografica’, een uitgesproken lumper is.
Volgend jaar zal in Frankrijk deze bijeenkomst voor de vijfentwinZie http://www.jec-cortinarius.org/
tigste keer worden gehouden.
10. Ook tijdens de laatste buitenlandse werkweek viel weer op dat mycologen met een
lastige vondst graag even bij jou langs komen om te horen wat jij er van vindt. Hoe
breed is jouw belangstelling binnen de mycologie en heb je favoriete geslachten?
In de begintijd deed ik aan alle groepen om zo de meest voorkomende paddenstoelen te
leren kennen. Maar naarmate men zich in onze werkgroep meer ging specialiseren, ging ik
vanzelf minder aandacht besteden aan de Ascomyceten om me meer bezig te kunnen houden
met de Aphyllophorales. Binnen die laatste groep beperkte ik me tenslotte tot de korstjes en
Polyporen. Naast de Ridderzwammen in brede zin kreeg ik steeds meer belangstelling voor
bruinsporigen, en vooral voor Gordijnzwammen. Maar nog steeds besteed ik veel tijd aan
Russula en Lactarius.
11. In Coolia heb je gepubliceerd over ridderzwammen. Heeft dit geslacht altijd je
belangstelling gehad?
Rudy Maas Geesteranus had indertijd contact met de Noorse Gro Gulden die werkte aan een
populair boekje over het geslacht Tricholoma in de opvatting van Fries. In 1969 verscheen
haar ‘Musseronflora’. Maas was ondertussen bezig om een determineertabel te maken van
de Nederlandse soorten. Hij vroeg me om dat van hem over te nemen en ik meende geen
nee te kunnen zeggen. Echter, Kees Bas kwam met een ander plan: een Checklist voor de
Nederlandse paddenstoelensoorten, een soort voorloper van de standaardlijst.
We begonnen met een verdeling van de verschillende genera onder bekende mycologen.
En ik kreeg natuurlijk de Tricholoma-achtigen, bestaande uit negen verschillende geslachten.
Door de invoering van de Mammoetwet en de vijfdaagse schoolweek moest ik nog enige
jaren op zaterdag lesgeven aan de hoogste klassen van het gymnasium en de HBS. Maar
als tegemoetkoming kreeg ik donderdags vrij. Zodoende kon ik haast iedere week naar het
Rijksherbarium in Leiden gaan of naar Baarn of Wijster om daar literatuur- en exsiccaten
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onderzoek te doen naar het voorkomen van de verschillende soorten in Nederland. Ik deed
geen taxonomisch werk, het ging om verspreidingsgegevens. En dat leidde tot twee publicaties in Coolia. Een vervolg daarop was mijn aandeel in de gele bijbel van 1995. Toen ik de
studie van ridderzwammen begon, was de teruggang al volop bezig. Van veel soorten heb ik
nooit levend materiaal uit Nederland gezien. De meeste kennis deed ik op in het buitenland
waar de achteruitgang minder groot was.
12. In de Atlas van de Nederlandse Paddenstoelen staat dat de Fijnschubbige
ridderzwam (Tricholoma imbricatum) relatief minder achteruit is gegaan dan de
andere aan den gebonden ridderzwammen. Alleen voor de streek rond Eindhoven
gaat dat niet op. Heb je daar een verklaring voor?
Voor wat er in de Atlas staat
ben ik niet verantwoordelijk.
Waarschijnlijk hebben de verzuring en nitrificatie eerder en
heftiger toegeslagen in Brabant.
En heeft de Fijnschubbige ridderzwam daar ook van te lijden
gehad. Vroeger was deze soort
hier algemeen. Nu ken ik hem
rond Eindhoven nog maar van
één vindplaats, namelijk langs
het Beatrixkanaal. Daar groeit
hij tussen wilgen. Dat zorgde
Tricholoma imbricatum
aanvankelijk voor enige verFoto: Henk Huijser
warring, totdat we er achter
kwamen dat er, verscholen tussen de wilgen, ook een dennenboom stond. In 2007 schijnt
deze ridderzwam in Brabant weer op een aantal plekken gevonden te zijn, dus misschien is
er een begin van herstel.
13. 2006 leek een goed jaar voor de Narcisridderzwam (T. sulphureum) en er waren
nogal wat collecties met roodbruinige hoeden. Mijn vraag is of je T. bufonium
een goede soort vindt en waarin die verschilt van door de zon bruin aangelopen
exemplaren van T. sulphureum?
Voor mij is de Nederlandse T.
bufonium een variëteit van de
Narcisriddderzwam, sinds ik een
heksenkring heb gezien met beide
variëteiten door elkaar en met
overgangen. Bon noemt deze variëteit coronarium. Of die bruine
hoedverkleuring door de zon komt,
betwijfel ik. De echte T. bufonium
zou een bergsoort zijn op kalkachtige grond onder Zilverspar, Abies.
Zelf heb ik hem nooit gezien.
Tricholoma sulphureum
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14. Je bent dezer dagen vooral druk bezig met je herbarium. Kan je iets zeggen over
de opzet hiervan?
In het begin nam ik in mijn eenvoudige herbarium soorten op om het materiaal in de winter
beter te kunnen bestuderen. Omdat daar in de drukke herfst geen tijd voor was. Daarna werden er vooral exsiccaten bewaard van moeilijke geslachten voor vergelijking. Tegelijk werd
bewijsmateriaal opgeslagen van bijzondere of zeldzame soorten uit binnen- en buitenland.
Vervolgens kregen bepaalde geslachten de voorkeur. In de winter maak ik van het verzamelde materiaal tekeningen op schaal en beschrijvingen van de microscopische kenmerken.
Na het verschijnen van de FAN ben ik begonnen met de revisie van het herbarium en het
aanvullen de microscopische beschrijvingen en tekeningen. Een klus waar ik nog jaren mee
vooruit kan!
15. Wat zijn nu voor jou nog steeds geliefde excursieplekken?
Geliefde excursieplekken heb ik niet veel meer. Veel is veranderd of verarmd, ook al zijn
er gelukkig nog altijd bijzondere vondsten mogelijk. De Visvijvers bij Valkenswaard – een
kroonjuweel – werd door mij zeer veel bezocht. Er ligt een meetnetpunt met drie soorten stekelzwammen en met de enige substantiële Nederlandse vindplaats van de Armbandgordijnzwam
(Cortinarius armillatus). Helaas is door het rooien van bomen en struiken de helft van dit
biotoop vernietigd om plaats te maken voor de boomkikker. Of deze kikker hier komt, moet
nog maar afgewacht worden, maar natuurinstanties zijn nu eenmaal dol op het scheppen van
nieuwe natuur. Toen we het Brabants Landschap hier op aanspraken, kregen we als antwoord:
ach, de natuur herstelt zich wel weer!
Ik ga nog altijd graag met Henk Huijser naar bijzondere terreintjes in Limburg, zoals
het Savelsbos en het hellingbos bij Beek-Elsloo. In het laatstgenoemde terrein is boven bij
de spoorlijn ook veel kapot gemaakt. Maar om niet in mineur te eindigen is het leuk om te
melden dat 2007 in Brabant een zeer goed stekelzwammenjaar was. Op al bekende locaties
vonden we vaak vier of vijf soorten. Veel vondsten van de Avondroodstekelzwam (Sarcodon
joeides). Mar er waren ook geheel nieuwe vindplaatsen van stekelzwammen, zoals bij Veghel
en Schijndel waar ze in vrijwel iedere laan stonden!

Sarcodon joeides. Foto: Nico Dam
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Hoe moet ik beginnen?
Nico Zander
P. Dekkerstraat 33, 1731 XM Winkel
Zander, N. 2008. Where to start? Coolia 51(3): 120–121.
An impression of a small copse near Niedorp (province of North-Holland).

H

oe moet ik beginnen? Dat was de vraag vier jaar terug. Mijn latent aanwezige belangstelling voor paddenstoelen werd in het jaar 2003 opgewekt, toen ik een cursus
fotografie (op dat moment nog analoog) bij Otte Zijlstra ging volgen. Tijdens deze
cursus ging het vooral om natuurfotografie in het algemeen. Ik ontdekte dat het beter en
gemakkelijker was om een bloem of een paddenstoel op de foto te krijgen dan een vogel, die
toch altijd of te ver zit of net wegvliegt.
Nadat ik zelf in 2004 een digitale camera had aangeschaft ben ik gaan oefenen met het
maken van macro-opnames van vooral paddenstoelen. Wat ontdek je dan? Zelfs in de zomer
kwam ik paddenstoelen tegen. Zo had ik aan het einde van het jaar 2005 een groot aantal opnames van paddenstoelen gemaakt. Ik herkende natuurlijk wel de overbekende Vliegenzwam,
Geschubde inktzwam en Zwavelkopjes, maar daar hield het dan wel mee op.
Ik heb toen enkele paddenstoelenboeken gekocht en ben verwoed gaan zoeken en uitpluizen. In het volgende jaar heb ik op veel plaatsen in ons land nog meer foto’s genomen en deze
paddenstoelen heb ik in de wintermaanden geprobeerd te benoemen. Dat bleek nog niet zo
eenvoudig, maar het internet gaf ook nog heel wat oplossingen.
In 2006 was het me tijdens een wandeling in een klein randbosje bij ons in de gemeente
(Niedorp) al opgevallen dat daar heel wat verschillende soorten paddenstoelen voorkwamen.
Daarom besloot ik om er vanaf juni 2007 iedere week of eens in de twee weken te gaan
Tabel 1. Soorten paddenstoelen gespot bij het Jan Hampad in 2007, met verwijzingen naar de foto’s
(alle foto’s van de auteur).
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

Amethistzwam
Asgrauwe Kaaszwam
Blauwe korstzwam
Bundelfranjehoed
Dikrandtonderzwam
Echt judasoor
Franjeamaniet
Franjevlekplaat
Gazonvlekplaat
Geschubde inktzwam
Geweizwam
Gewone fopzwam
Gewone glimmerinktzwam
Gewone oesterzwam
Gewone zwavelkopjes
Gewoon elfenbankje
Gewoon fluweelpootje
Graskleefsteelmycena

Laccaria amethystina
Oligoporus tephroleucus
Terana coerulea
Psathyrella multipedata
Ganoderma adspersum
Auricularia auricula-judae
Amanita strobiliformis
Panaeolus sphinctrinus
Panaeolina foenisecii
Coprinus comatus
Xylaria hypoxylon
Laccaria laccata
Coprinus micaceus
Pleurotus ostreatus
Psilocybe fascicularis
Trametes versicolor
Flammulina velutipes
Mycena epipterygia

foto 1

foto 2
foto 3
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kijken. Het bosje ligt langs de Noorderkanaalkade bij de oude Scheiderswegbrug, uurhok 1455-12. Het is een open bosje met o.a. vlierbessen, elzen, wilgen enz., van zo’n 400 meter lang
en 30 meter breed. Verder is er een looppad (Jan Hampad), dat ieder jaar wordt opgehoogd
door de spaanders van bomen en struiken die de gemeente daar stort.
In de tabel op de volgende pagina staat een lijst van de soorten die ik er tot nu toe heb
waargenomen. Ik vervolg mijn observaties de rest van het jaar, maar op dit moment (februari
2008) zijn er weinig waarnemingen. Ik ben benieuwd of er in Niedorp en omgeving nog meer
mensen naar paddenstoelen kijken.
Voor waarnemingen kunt u altijd mailen naar Zander51@msn.com .

1

2
6

4
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:

Grote bostrechterzwam
Grote houtbekerzwam
Grote kale inktzwam
Grijze buisjeszwam
Houtknotszwam
Langsteelfranjehoed
Oranje aderzwam
Paarse knoopzwam
Paarse korstzwam
Paarse schijnridderzwam
Reuzenchampignon
Rookzwam
Sierlijke franjehoed
Spaanderfranjehoed
Bloedweizwam
Valse kopergroenzwam
Zwerminktzwam

5
Clitocybe phyllophila
Peziza varia
Coprinus atramentarius
Bjerkandera adusta
Xylaria polymorpha
Psathyrella conopilus
Phlebia radiata
Ascocoryne sarcoides
Chondrostereum purpureum
Lepista nuda
Agaricus augustus
Bjerkandera fumosa
Psathyrella corrugis
Psathyrella marcescibilis
Lycogala epidendrum
Psilocybe caerulea
Coprinus disseminatus

3

foto 4

foto 5

foto 6
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COLUMN

A

SHERLOCK HOLMES

door Rob Chrispijn

ls we voor het gemak alle grijstinten even weglaten, dan kunnen we twee grondhoudingen onderscheiden waarmee een mens in het leven kan staan: de werkelijkheid zien als een ingewikkeld maar samenhangend geheel waarvan alle geheimen
ontrafeld kunnen worden of de visie dat leven en werkelijkheid in wezen onkenbaar zijn
als een mysterie dat zich ten diepste onttrekt aan alle pogingen om er vat op te krijgen. Zo
zwart-wit ligt het in één mens maar zelden, maar je kunt je voorstellen dat wetenschappers
onder de eerstgenoemde categorie vallen, terwijl kunstenaars meer affiniteit zullen hebben
met de tweede. Voor beide standpunten zijn argumenten te vinden, maar uiteindelijk is het
minder een weloverwogen keuze als wel een gevoelsmatige affiniteit tot een van beide hier
boven geschetste uitersten. Aanhangers van beide zienswijzen kwamen tijdens de afgelopen
Floradag in gelijke mate aan hun trekken.
Ter viering van het honderdjarig jubileum van onze vereniging waren voor deze dag
vertegenwoordigers uitgenodigd van disciplines die slechts zijdelings iets met mycologie te
maken hebben. De aankondiging ervan in Coolia was zo weinig wervend dat ik er geen hoge
verwachtingen van had en het niet erg vond dat ik die ochtend verhinderd was. Achteraf jammer, want ’s middags kwam ik ook nog eens te laat en viel daardoor midden in een soort spannend detectiveverhaal. Steekwoorden waren: zeer zeldzame, dodelijke hersenaandoening,
tropische bacterie, neushoornvogels, vliegende honden en Turkse baden. Laatstgenoemde
gelegenheden blijken ware broedplaatsen te zijn van deze tropische bacterie zonder dat dit
leidt tot infectie van badbezoekers. Merkwaardig; Sherlock Holmes is hier nog niet uit!
Nog meer wonderbaarlijks kregen we te horen in het verhaal over bladsnijdermieren.
Deze in Zuid-Amerika levende mieren maken enorme, meer dan manshoge, ondergrondse
nesten waarin ze een zwamvlok van het genus Leucoagaricus verbouwen dat als hun enige
voedsel dient. Het groene blad dat verzameld wordt, vormt het substraat voor deze zwam
die slechts zeer zelden fructificeert. De mieren schijnen er ook alles aan te doen om dit te
voorkomen. Gebeurt het toch dan betekent dat het eind van deze mierengemeenschap. Dit
hele betoog was doortrokken van breinbrekende details. Daar werd er bij toeval nog een
aan toegevoegd via een email van de in Brazilië wonende Nederlandse mycoloog André
de Meijer. Hij nam vorig jaar waar hoe bladsnijdermieren duizenden verdroogde hoedjes
oogsten van de Zwerminktzwam die bij zijn huis op een dode stronk groeiden. Moeilijk te
duiden gedrag voor mieren die er alle belang bij lijken te hebben om vervuiling van hun
Leucoagaricus-substraat met andere sporen te voorkomen!
Wat deze Floradag weer eens bewees is dat met elke vraag die de wetenschap weet te
beantwoorden er weer nieuwe vragen worden opgeroepen. Als liefhebber van mysteries juich
ik dat toe. Net als toen ik als jochie van twaalf allerlei science fiction pulp las. Indiana Jones
en het raadsel van de inktzwamminnende parasolmieren. Heerlijk!
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DE EXCURSIES IN 2007
Onder redactie van Anneke van der Putte
Graafseweg 9, 6512 BM Nijmegen
van der Putte, A. (ed.). 2008. The NMV excursions in 2007. Coolia 51(3): 123–134.
Impressions are given of the excursions organized by the Dutch Mycological Society in 2007. The
stories, by the excursion leaders, provide the salliant details of the excursion, and the most interesting
finds are mentioned.

I

n 2007 werden door de NMV 30 landelijke excursies georganiseerd (zie tabel). Daarvan
zijn er 10 uiteindelijk niet doorgegaan. Van de overige 20 excursies vindt u hieronder de
door de excursieleiders aangeleverde verslagen.
Ook in 2007 is een stijgende lijn te zien in aantallen deelnemers aan de excursies: het
gemiddelde ligt op 17. Een beetje geflatteerd is dit aantal wel: van niet alle excursies weten
we de deelnemersaantallen precies en met name de excursie van 20 oktober in Wijk aan Zee
was een uitschieter. Deze trok 36 deelnemers, wat het algemeen gemiddelde natuurlijk wel
een handje geholpen heeft. Ook het gemiddeld aantal taxa is iets omhoog gegaan: in 2007
was het 106, tegenover 101 in 2006 en 105 in 2004.
Het voorjaar van 2007 werd gekenmerkt door veelvuldig droog weer, waardoor menige
excursie werd afgelast. Natuurlijk waren er excursieleiders die toch op pad wilden gaan, ondanks de droogte, en dat werd warempel soms beloond met onverwachte vondsten. Er wordt
gefluisterd dat er fanatiekelingen zijn die daarom zelfs nooit een excursie afgelasten!
In het najaar van 2007 werd in alle media volop aandacht gegeven aan een nieuwe soort
in Nederland, het Vertakt kroonknotsje (Artomyces pyxidatus). Geen paddenstoel is in zo
korte tijd zo vaak afgebeeld als deze. En toegegeven: hij is het waard. Andere die het ook
waard waren, bleven wat meer op de achtergrond, al werden zij door de excursiegangers
wel degelijk op waarde geschat. We noemen hier: het Egelzwammetje (Phaeomarasmius
erinaceus) in de Groenlanden bij Nijmegen; Phaeosolenia densa in De Vilt; de zeldzame
Beukenkoraalzwam (Ramaria fagetorum) in Ruurlo; de Gevoorde hertezwam (Pluteus pal
lescens) en Roetkleurige hertezwam (Pluteus thomsonii), nieuw voor het Woldstrand; het
Bosstaalsteeltje (Entoloma incarnatofuscescens) in het Amsterdamse bos; drie Cordycepsen
op rij in het Elper Noorderveld (de Grootsporige truffelknotszwam (C. ophioglossoides), de
Grootsporige truffelknotszwam (C. longisegmentis) en de Rupsendoder (C. militaris)); de vorig jaar als nieuwe soort voor Nederland genoteerde Oranje schijnoesterzwam (Phyllotopsis
nidulans) bij Oud-Amelisweerd, en de reusachtige exemplaren van de Brede aardtong
(Geoglossum cookeianum) in Wijk aan Zee. En dit is natuurlijk maar een kleine greep uit
alle genoteerde soorten. Er werden, behalve het Vertakt kroonknotsje, nog eens twee andere nieuwe soorten voor Nederland genoteerd: Pyrenopeziza arctii en het Liesgrasknoopje
(Ombrophila ambigua).
Op 6 oktober werd alvast een voorschot genomen op de viering van het honderdjarig
bestaan van de NMV in 2008, met een excursie bij Landgoed Hoekelum in Ede. Het lieflijk
gelegen landhuis zelf wordt omgeven door een prachtig parkachtig terrein, dat op die 6e oktober, in een heerlijk najaarszonnetje, heel wat beloofde voor het jubileumweekend in 2008.
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Datum
14 april
21 april
28 april
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
9 juni
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 aug.
11 aug.
18 aug.
25 aug.
1 sept.
8 sept.
15 sept.
22 sept.
29 sept.
6 okt.
13 okt.
20 okt.
27 okt.
10 nov.
17 nov.
24 nov.

Terrein
Starnumansbossen
Slot Haarzuilens
Abbertstrand
Robbenoordbos/Dijksgatbos
Tichelgaten/Windesheim
Groenlanden
Bunderbos
Waterleidingduinen
De Vilt
Peebos & Bakkerom
Staddijk
Boswachterij Ruurlo
Munningbos
Kaldenbroek/ Lommerbroek
Plantsoen/Compagnonbos
Horsterwold/Woldstrand
Nijenrode
Amsterdamse bos
Duingebieden
Meijendel
Zwiggelterveld
Paleistuin Soestdijk
O.Amelisweerd/Rhijnauwen
Landgoed Hoekelum
Duinvermaak Bergen
Duinen Wijk aan Zee
Midden Heerenduin
Omgeving Rolde
Hollandse Biesbosch
Neeltje Jans

Leiding
afgelast
afgelast
afgelast
afgelast
afgelast
N. & M. Dam
afgelast
afgelast
S. Helleman
R. Douwes
N. & M. Dam
H. Wassink
afgelast
E. Brouwer
S. Greydanus
Y. & G. van Duuren
G. Immerzeel
R. Crispijn
afgelast
L. Bakker-Walter
R. Enzlin
P.- J. Keizer
B. Tolsma
L. Janssen/M. Boomsluiter
M. Oud
L. Jalink
N. Buiten
I. Somhorst/N. Dam
afgelast
Th. Franse
Gemiddeld

Deeln. Taxa

20

104
24+43

15
10
23
22

107
36+22
127
157

9
20
12
20
10

54+69
116
111
124
80

14
10
22
7
13
20
36
20
15

82
149
104
51+45
100
135
90
109
90

11
17

26
106

Tabel 1. De excursies van de NMV in 2007.
19 mei: Groenlanden (Nico & Marjo Dam)
Na de droge aprilmaand leek de NMV wel los te barsten: zo’n 20 deelnemers moesten zich
een weg door het wilgenbos zien te banen. De muggen waren ons dankbaar; eindelijk weer
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eens een lapje vlees! De Groenlanden is
een voormalig kleiwingebied, en bestaat
uit diep en ondiep afgegraven percelen, gescheiden door dijkjes. De ondiepe percelen
lopen bij hoog water in de Waal onder, maar
vallen tussendoor meestal droog. Hier en
op de dijkjes heeft zich spontaan wilgenbos
ontwikkeld, met op de dijkjes ook her en
der wat populieren. De spontane bosopslag
is vaak wat moeilijk doordringbaar, zeker
omdat er ook wel mei- en sleedoorn tussen
staat. Eén van de aardigste vondsten werd
gelijk aan het begin gedaan: enkele tientallen Egelzwammetjes (Phaeomarasmius
erinaceus; Foto 1). Andere bijzonderheden
Foto 1. Egelzwammetjes (Phaeomarasmius erinaceus) waren de felgele Phlebia ochraceofulva,
op wilgentakken in de Groenlanden. Foto’s: Anneke vd één exemplaar van de Schelpharpoenzwam
Putte
(Hohenbuehelia cyphelliformis), een tak
met duidelijk gesteelde druppelzwammen, die waarschijnlijk bij Dacrymyces capitatus thuishoren, en zelfs nog een nieuwe soort voor de Nederlandse paddenstoelenflora, Pyrenopeziza
arctii, een naam waaruit je zou kunnen concluderen dat het met de opwarming van het klimaat nog wel meevalt, hier.
26 mei: Het Bunderbos (Jo Bollen)
Afgelast, wegens droogte. Maar toch stonden er twee deelnemers op het verzamelpunt die
verzuimd hadden van tevoren te bellen. Die zijn dus maar zelf op pad gegaan: als je er dan
toch bent...
Al snel werd duidelijk waarom de excursieleider besloten had het niet te laten doorgaan.
Aan grotere paddenstoelen leverde de eerste kilometer niet meer op dan een Gewone hertenzwam en een Kale inktzwam. Zo word je wel gedwongen het
kleine te eren. En dat leverde eigenlijk nog heel wat spektakel
op. Het Bosnetje (Ceriporia reticulata), bijvoorbeeld, een
teer wit honingraatje op rot loofhout, en Tulasnella tomacu
lum, een waaszwam met kleine boonvormige sporen, en het
Medusaschijfje (Pellidiscus pallidus), met slangachtig kronkelende haren op de buitenzijde van het kommetje. Zonder
twijfel het meest spectaculair was een tak met Bleek matkopje
(Simocybe quebecensis; Foto 2). In het Overzicht staat slechts
één vondst van deze soort vermeld, maar inmiddels is hij ook
in Staddijk (Nijmegen) gevonden, en nu dus hier. Al met al
24 soorten in het Bunderbos en 43 in het Geullerbos, en een
prachtige wandeling.
Foto 2. Bleek matkopje (Simocybe quebecensis). De hoedjes
zijn ongeveer 6 mm in doorsnede. Foto: Nico Dam
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Foto’s 3 en 4. Phaeosolenia densa (links) op een omgevallen populierenstam en Ombrophila
ambigua (rechts) op stengels langs een poel in de Vilt bij Beugen. Foto’s: Stip Helleman.
23 juni: De Vilt (Stip Helleman)
Voor de tijd van het jaar een goed gevulde excursie met 15 deelnemers inclusief excursieleider. Een mooi-weer excursie waarbij ook nog plaats was om een moment te zonnen bij een
amfibieënpoel. Er werden 107 taxa gevonden waarvan één nieuwe soort voor Nederland: een
ascomyceet, het Liesgrasknoopje (Ombrophila ambigua; Foto 4), gespecialiseerd op liesgras.
Wat de grotere paddenstoelen betreft waren de aantallen vruchtlichamen gering door de relatief droge tijd vooraf. Spektaculair waren Phaeosolenia densa (Foto 3), massaal verscholen
onder populierenbast, en Rickenella mellea, tussen mos langs dezelfde poel waar ook het
Liesgrasknoopje gevonden werd. De Aphylloporales waren goed vertegenwoordigd met 37
soorten.
30 juni: Peebos en Bakkerom (Roel Douwes)
De NMV-excursie naar de Peebos en Bakkerom, twee gebieden van Staatsbosbeheer met
schraallanden en moerasbosjes met wilg en els, leverden resp. 36 en 22 soorten op. Met zo’n
10 actieve mycologen in het veld was dat een vrij belabberde score voor deze gebiedjes waar
toch wel meer te halen moet zijn. ‘t Weer in de voorafgaande periode zat niet mee, is het
excuus. Er waren ook geen echt opzienbarende vondsten bij – vooral veel van het gewone
spul voor dit soort biotoop.
We probeerden met een uitgedunde groep aan het eind van de dag nog onze gram te halen
in een gerenommeerd gebied: de Kleibos van Het Drents Landschap bij Roderwolde. In twee
km-blokken noteerden we resp. 27 en 12 soorten, waaronder de Bleke amaniet (Amanita
lividopallescens), de Kabouterwasplaat (Hygrocybe insipida) en de Glanzende russula
(Russula integra).
7 juli: Staddijk (Nico & Marjo Dam)
Met 23 personen vertrokken we op wat een arresleetocht à la Drs. P zou blijken te worden.
Ondanks de regelmatige regenval van de afgelopen tijd wist Staddijk de toch wel wat hooggespannen verwachtingen (althans van de excursieleiders) niet waar te maken. Hele stukken
konden we lopen zonder ook maar een paddenstoel te zien. Maar dat werd dan wel afgewisseld door plekken met honderden Haagbeukmelkzwammen (Lactarius circellatus; Foto 5).
Met zoveel deelnemers zie je echter toch een hoop, ook al viel elk uur ongeveer 10% van
de groep af. Eén van de spectaculairste vondsten was ongetwijfeld de Knoppergalmycena
(Mycena cecidiophila), op, inderdaad, een knoppergal, en met een prachtig bewimperd hoedrandje. De zeven echte volhouders gingen pas tegen zessen op huis aan, maar werden wel
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Foto’s 5 en 6. Haagbeukmelkzwammen (Lactarius circellatus) in Staddijk, en de Beuken
koraalzwam (Ramaria fagetorum) op de Wierserallee bij Ruurlo. Foto’s: Anneke vd Putte.
beloond: een stel prachtige exemplaren van de Wortelende en de Inktboleet (Boletus radi
cans en B. pulverulentus), en mooie collecties van de Wortelende gordijnzwam (Cortinarius
rigens), en de Geribbelde trechterzwam (Clitocybe costata). Samenvattend: 127 soorten,
waarvan 20 nieuw voor Staddijk.
14 juli: Kasteel Ruurlo en Wiersserallee (Hermien Wassink)
Als veel neuzen speuren, is de kans op een mooie lijst groot en dat bleek achteraf ook het
geval. Enkele diehards konden er niet genoeg van krijgen en gingen zelfs door tot half 7 (!).
De 22 deelnemers bezochten drie plekken. Eerst een klein (te klein voor zoveel mensen)
wilgenbosje met acht soorten russula’s en de Echte tolzwam (Coltricia perennis). Op de
heenweg zagen we vanuit de auto in de berm bij Kasteel Ruurlo mooie paddenstoelen, dus
werd afwijkend van de planning dit ons tweede terrein. Met 73 soorten een goede keus. In
het park en genoemde berm vonden we de Bruinsnedehertezwam (Pluteus luctuosus), de
Plakkaattolzwam (Coltricia confluens), veel exemplaren van de Zonnerussula (Russula sola
ris) en op beukenblad het Grijsgroen kalkkopje (Physarum virescens). Ten slotte bezochten
we een mooie laan met oude beuken waar de teller precies bij 100 stopte: de ernstig bedreigde Kleine Trompetzwam (Pseudocraterellus undulatus) op drie plekken, de Fluwelige
stekelzwam (Hydnellum spongiosipes), de Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus),
het Bleek pelsbekertje (Trichophaea woolhopeia) en 13 Russula’s waaronder Ruwe russula
(R. virescens) en Vorkplaatrussula (R. heterophylla). Dankzij onze ‘Cortinarius-man’ konden
de Bruingele wolgordijnzwam (C. lanatus) en C. conicus ook aan de lijst worden toegevoegd. Voor de zeldzame Beukenkoraalzwam (Ramaria fagetorum; Foto 6) werd de camera
opnieuw tevoorschijn gehaald. De diehards werden beloond met het Roestbruin vloksteeltje
(Flammulaster ferrugineus), de Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum concrescens) en de
Blauwzwarte Stekelzwam (Phellodon niger). Met 157 soorten, waarvan er 24 op de Rode
Lijst staan, een in alle opzichten geslaagde excursie, zeker voor de tijd van het jaar.
28 juli: Kaldenbroek en Lommerbroek (Emiel Brouwer)
Aantal deelnemers: 9. Aantal gevonden soorten: 54 & 69.
In Midden-Limburg bevindt zich een serie goed ontwikkelde broekbossen in oude meanders van de Maas. Specifieke broekbospaddenstoelen zijn op de grond vooral te vinden
in de vochtige, maar niet langdurig natte delen van deze bossen. In het Lommerbroek zag
vooral een berkenbroek met talrijke veenmosbulten er fraai en veelbelovend uit, maar de
oogst viel er wat tegen. Er werden o.a. Maggizwam (Lactarius helvus) en Veenmosgrauwkop
(Tephrocybe paludosa) genoteerd.
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In het Kaldenbroek waren de vochtige delen minder zuur en kon tussen de Elzen en de
Eiken onder meer Zeemkleurig hazeoor (Otidea alutacea), Spitse gordijnzwam (Cortinarius
acutus), Geelvlokkige gordijnzwam (C. helvelloides) en veel Groene glibberzwam (Leotia
lubrica) worden genoteerd. Meest opvallend was dat in beide broekbossen regelmatig een
mycena te vinden was op oude, natte elzenproppen die met de sleutel uit Moser benoemd kon
worden als Mycena rhenana, maar ook voldoet aan de beschrijving van de Knoppergalmycena
(Mycena cecidiophila). Zou het dan toch een synoniem zijn, zoals gesuggereerd wordt in de
standaardlijst van Vlaanderen? Het is in ieder geval een goede aanleiding om de muggen te
trotseren, want mooi is deze subtiel behaarde mycena in ieder geval.
4 augustus: Fochteloërveen (Sjoerd Greydanus)
Een twintigtal deelnemers had zich verzameld op het parkeerterrein. Een groot voordeel van
een excursie in het Plantsoen en de Compagnonsbossen is dat je direct kunt beginnen vanaf
het parkeerterrein. Aan de rand van het bos en bij de ingang van de paden staan vaak al mooie
soorten, zoals nu de Zwavelmelkbekerzwam (Peziza michelii) en het Gewone ijsvingertje
(Ceratiomyxa fruticulosa). Spoedig bleek dus dat het paddenstoelrijke gebied ook in de zomermaand niet teleurstelde en dat de groep zich in tweeën kon splitsen. Uiteindelijk leverde
het noeste speurwerk een lijst van 102 soorten op in het Plantsoen, waarvan een twintig
soorten niet eerder uit het gebied waren gemeld. Enkele soorten uit deze laatste groep zijn:
Kroontjesfranjehoed (Psathyrella olympiana), Spitse spleetvezelkop (Inocybe flavella) en de
Bruine zwartsneesatijnzwam (Entoloma caesiocinctum).
De lange lijst had genoeg inspiratie opgeleverd om ’s middags het Compagnonsbos door
te struinen. Het laatste uur leverde 37 soorten op, zoals de Holsteelboleet (Boletus cavipes),
de Cantharel (Cantharellus cibarius) en de Zwartsneesatijnzwam (Entoloma serrulatum).
Het uiteindelijke resultaat van de zeer geslaagde excursie was 116 soorten, een goede start
voor het herfstseizoen.
11 augustus: Horsterwold en Woldstrand (Gerrit & Yvonne van Duuren)
Net als in 2006 had Arjan voor ons opnieuw een magere augustusdag in de aanbieding en het
was dus weer veel te droog geweest! Het aantal paddenstoelen was mager, en daarom viel het
resultaat van 111 soorten nog mee.
Twaalf deelnemers liepen van parkeerterrein De Banken door afwisselend loof- en naaldbos van het Horsterwold naar het gedeeltelijk beboste buitendijkse Woldstrand en terug.
Jammer genoeg wordt door het ‘exotenbeleid’ van SBB bijna alle naaldhout uitgeroeid, hoewel daarin nog steeds een aantal zeer interessante soorten paddenstoelen voorkomt.
Tot de belangrijkste ‘Rode Lijsters’ uit het Horsterwold behoorden de mycorrhizavormers
Spitse spleetvezelkop (Inocybe flavella var. flavella) en Purperrode russula (Russula que
letii). Bij de houtbewonende saprofyten waren dat Goudvinkzwam (Pholiota astragalina)
en Goudgele bundelzwam (Ph. flammans) en op grond of strooisel Vierslippige aardster
(Geastrum quadrifidum), Sparrestinktaailing (Micromphale perforans), Olijfbruine bosbekerzwam (Peziza badioconfusa), Sparreveertje (Pterula multifida).
Op het Woldstrand vonden we bij de mycorrhiza’s de ‘Rode Lijsters’ Geelbruine duinvezelkop (Inocybe dunensis), Wilgevezelkop (I. salicis), Bruine ringboleet (Suillus luteus),
opvallend bij die eenzame dennenzaailing; bij de saprofyten Roetkluifzwam (Helvella atra).
Schotelrussula (Russula velenovskyi) en Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata) lieten
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zich ook bewonderen. Gevoorde hertezwam (Pluteus pallescens) en Roetkleurige hertezwam
(P. thomsonii) waren nieuw voor het strand.
Maar helaas misten wij door onwetendheid de landelijke primeur van het Vertakt kroon
knotsje (Artomyces pyxidatus). Op een dode liggende populierenstam stond een aantal
groepjes die we – al een paar jaar – ten onrechte voor Rechte koraalzwam (Ramaria stricta)
aanzagen. Nu ging op 1 oktober Gerrit Jan Keizer met de eer strijken!
18 augustus Nijenrode (Gert Immerzeel)
Op zaterdag 18 augustus stond een excursie op Nijenrode gepland. Kleibossen zijn mycologisch nogal droogtegevoelig, en droog was het ook wel. Zo op het oog stonden er nauwelijks
paddenstoelen en aangezien de mycologische reputatie van landgoed Nijenrode toch wel
verwachtingen schept, en het alternatief Gunterstein bij een vooronderzoek van anderhalf uur
slechts één russula-steel opleverde, ging deze opbelexcursie bijna niet door. De aanwezigheid van in ieder geval de Stekelkopamaniet (Amanita solitaria; Foto 7) gaf de doorslag de
excursie toch door te laten gaan. Ondanks de telefonische waarschuwing dat het erg mager
zou worden kwam toch een twintigtal mycologen naar Breukelen en de dag begon goed
met koffie. Uiteindelijk werden toch nog 124 soorten gevonden, veel klein spul en van de
grotere kleine aantallen, maar toch... en de speurneuzen wisten ook nog een paar soorten aan
de totaallijst van ruim 1200 soorten toe te voegen, zoals Leptosphaeria doliolum op Grote
brandnetel en Stigmatea robertiana op Robertskruid. Behalve de Stekelkopamaniet werd op
een oude iepenstam de altijd fraaie Zalmzwam (Rhodotus palmatus; zie voorplaat en Foto 8)
aangetroffen. Ook de schubbige vorm van de Groenige vezelkop (Inocybe corydalina var. er
inaceomorpha) werd gevonden, naast de Bleke melkzwam (Lactarius pallidus) onder beuk.
Voorts de fraaie Fijnschubbige gordijnzwam (Cortinarius psammocephalus) en de eveneens
fraaie Hoornsteeltaailing (Marasmius cohaerens). Al met al toch een geslaagde en gezellige
excursie!
25 augustus: Amsterdamse bos (Rob Chrispijn)
Na de zomer in april en het najaar dat al in juli was begonnen, viel de oogst in het
Amsterdamse Bos tegen. Weinig paddenstoelen en nauwelijks parasolzwammen, terwijl we
daarvoor juist de omgeving van de Heuvel hadden opgezocht. Wel stonden hier enkele vaste
krachten als Toverchampignon (Agaricus geesterani) en het Kleibosbreeksteeltje (Conocybe
vestita). Laatstgenoemde is voor een breeksteeltje wat minder anorexia-achtig en heeft een
hoedrand die dicht behangen is met dikke velumvlokjes. Nieuw voor Amsterdam was het
Bosstaalsteeltje (Entoloma incarnatofuscescens) dat groeide op een kale, kleiïge plek, een
Foto’s 7 en 8. Een volwassen Stekelkopamaniet (Amanita solitaria) en Zalmzwammen
(Rhodotus palmatus) op landgoed Nijenrode. Foto’s: Gert Immerzeel.
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typerende keuze voor deze satijnzwam. Wellicht de meest bijzondere vondst onder de tachtig
waargenomen soorten was die van een stel helder oranjerode wimperzwammetjes in een
grazige berm op een kapot getrapte plek. Een soort met ronde sporen en truncate wratten tot
1,5 µm hoog. Gedetermineerd als de Graslandwimperzwam (Scutellinia minor). Maar misschien waren de sporen wel erg rond en de randharen net iets te lang. Dus wellicht moet onze
nationale wimperzwamkenner Henk Huijser uitsluitsel geven!
8 september: Meijendel (Lenie Bakker-Walter)
Met 14 deelnemers liepen we, bij prachtig wandelweer, het
duingebied in. De leiding was in de bekwame handen van Theo
v.d. Meer, die meer dan 20 jaar als boswachter in Meijendel
werkzaam geweest is. Meteen al in het begin van de wandeling
troffen we op een ons bekende vindplaats een aantal exemplaren
van Tricholoma stiparophyllum (Foto 10) aan, bij eiken. We genoten van het landschap en de knoestige oude eiken, verwaaide
dennen en een enkele reusachtige beuk, lang geleden aangeplant Foto 9. Oud eikenbos op
Meijendel. Foto: Lenie Bakker.
op boerenerven in de duinen.
Er werden 82 soorten gevonden, met als hoogtepunt drie bijeen staande groepen van in
totaal 22 exemplaren van de Gele stekelzwam (Hydnum repandum) bij eiken.
15 september: Holmers en Elper Noorderveld (Roeland Enzlin)
Met een groep van bijna 10 mensen beschikken we over gegevens uit zes verschillende kmhokken. Bij een fraai zonnetje hebben we op 15 september tevergeefs en tegen beter weten
in gezocht naar het Blauwgroen trechtertje (Omphalina chlorocyanea). Wel vonden we het
Somber trechtertje (O. obscurata) in groten getale. De drie jaar geleden schoon geschrapte
ex-landbouwgronden van de Holmers leverden verder weinig op. We liepen door tot het Elper
Noorderveld, een gemengd loof- en naaldbos, waar we om te beginnen een fraaie schrale
berm afliepen. Daar troffen we honderden Zwarte truffelknotszwammen (Cordyceps ophio
glossoides), enkele Grootsporige truffelknotszwammen (C. longisegmentis) en Rupsendoders
(C. militaris). De eerste 2 groeiden beide op Stekelige hertentruffels (Elaphomyces murica
tus). Drie Cordycepsen op een rij – waar maak je dat mee! De wandeling door het bos verliep
rustig. Er waren genoeg paddenstoelen. De leukste vondsten waren Roodschubbige gordijnzwam (Cortinarius bolaris), Stinkende trechterzwam (Clitocybe foetens), Dwergsatijnzwam
(Entoloma rhodocylix; Foto 11) en Goudgele bundelzwam (Pholiota flammans). In totaal
werden er 149 taxa gemeld.
Foto’s 10 en 11. Jonge en volwassen exemplaren van de Okerwitte ridderzwam (Tricholoma
stiparophyllum), en van de Dwergsatijnzwam (Entoloma rhodocylix). Foto’s: Nico Dam.
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22 september: Paleistuin Soestdijk (Peter-Jan Keizer)
Sinds enkele jaren is het park dat hoort bij het Paleis Soestdijk opengesteld voor publiek.
Lange tijd – tijdens de bewoning door leden van het Koninklijk Huis en enige jaren daarna –
was dit strikt verboden gebied. Daardoor waren er nog weinig mycologische gegevens bekend van de paleistuin. Het gebied is deels parkachtig, d.w.z. lanen met oude bomen erlangs
en grasvelden, deels ook met gesloten loofbos begroeid. Het is door de jaren heen altijd goed
beheerd geweest. Op de dag van de excursie kwamen ruim 20 mensen naar de afgesproken
plaats. Het was een warme zonnige dag, uitstekend om je te vertreden in het park; voor paddenstoelen was het al iets aan de droge kant aan het worden. Gelukkig zien we met zo vele
ogen altijd een stuk meer dan wanneer je alleen bent. De lijst is met 104 soorten alleszins
de moeite waard. Zoals we dat gewend zijn, zijn er in de lanen altijd wat meer mycorrhiza
vormende soorten te zien dan in het gesloten bos. Onder de wat zeldzamere soorten zijn
de volgende laanbewonende soorten wel vermeldenswaard: Groene Knolamaniet (Amanita
phalloides), hier onder beuk; vaker is deze onder eiken te zien; Cantharel (Cantharellus ciba
rius), Gewone tolzwam (Coltricia perennis), Roodvezelgordijnzwam (Cortinarius miraculo
sus), een nogal op C. erythrinus lijkende soort met rossig verkleurend velum, Fijnschubbige
gordijnzwam (C. psammocephalus), een kleine bruine gordijnzwam met bruine schubjes op
de hoed, en als bijzonderheid de Milde braakrussula (Russula puellula).
29 september: Oud-Amelisweerd en Fort Rhijnauwen (Bert Tolsma)
De excursie op 29 september voerde niet naar de landgoederen op zandgrond (Landgoed
Beukbergen) die gepland stonden, maar naar Oud-Amelisweerd en Fort Rhijnauwen, een
landgoed en een fort op de klei van de Kromme Rijn in de nabijheid van de stad Utrecht.
Gezien de weersomstandigheden een goede keuze. We begonnen in de laan naar het landhuis
Oud-Amelisweerd met de vorig jaar ontdekte nieuwe soort voor Nederland, Oranje schijnoesterzwam (Phyllotopsis nidulans). Hij stond er fotogeniek bij. We waren maar met z’n
zevenen en dat waren er minder dan je zou kunnen verwachten van excursies in het centrum
van Nederland. Maar we werden uiteraard al snel volop in beslag genomen door de zoektocht
naar paddenstoelen. Van de in totaal 51 soorten op Oud-Amelisweerd zijn vermeldenswaard:
Rode kleibosmelkzwam (Lactarius ichoratus), Duifrussula (Russula grisea), Kleibosrussula
(R. pseudointegra), Geribbelde trechterzwam (Clitocybe costata) en Aarddrager (Inocybe
splendens var. splendens). Daarna hadden we toestemming van de beheerder van Rhijnauwen,
eigendom van Staatsbosbeheer, om het fort te bezoeken. Altijd weer een geweldig voorrecht
als je dit goed onderhouden, voormalige defensieterrein op paddenstoelen mag onderzoeken. Van de 46 soorten vielen op: de grote aantallen Gegordelde gordijnzwam (Cortinarius
trivialis), mooie exemplaren van Witte galgordijnzwam (C. emollitus) en Grote vaalhoed
(Hebeloma sinapizans). Verder Rode geelplaatrussula (Russula rutila) en Geurige russula
(R. odorata), Blauwgrijze schorsmycena (Mycena pseudocorticola), Geurende vezelkop
(Inocybe bongardii) en Paarssteelspleetvezelkop (I. pusio). Dit was echt genieten, vooral in
de eikenlaan langs het huis van de beheerder. Voor de wasplaten op de beroemde grashelling
verderop op het terrein was het duidelijk nog te vroeg.
6 oktober: Landgoed Hoekelum (Lies Janssen en Menno Boomsluiter)
Dit was duidelijk ook een voorloopexcursie voor het 100-jarig jubileum in 2008: eens kijken wat er hier zoal te zien zal kunnen zijn. Zo’n 13 deelnemers waren aanwezig op deze
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Foto’s 12 en 13. Links de Blauwplaatstropharia (Psilocybe rugosoannulata) (Foto: http://
www.hiddenforest.co.nz/fungi/, en Anneke vd Putte (inzet)), en rechts de Roodschubbige gor
dijnzwam (Cortinarius bolaris; foto: Martijn Oud).
mooi zonnige herfstdag. Het uitgestrekte park bood mooie herfstbeelden en de excursie verliep in een gemoedelijke sfeer, met genoeg tijd voor de fotografen om foto’s te maken. Er
werden bij elkaar zo’n 100 soorten gevonden. Fotogeniek waren de Oranjerode stropharia
(Psilocybe aurantiaca), de Blauwplaatstropharia (P. rugosoannulata; Foto 12), maar ook de
jonge exemplaren van een heftig rode Biefstukzwam (Fistulina hepatica). Vooral een fraaie
Bruine anijszwam (Lentinellus cochleatus) oogstte bewondering. Een hele leuke vondst was
Indigoboleet (Gyroporus cyanescens), in het meetnet een integrale aandachtsoort.
13 oktober: Duinen rond Duinvermaak, Bergen (Martijn Oud)
Op het verzamelpunt van deze excursie aan de noordkant van station Alkmaar bleken slechts
10 personen aanwezig. Maar aangekomen bij Duinvermaak te Bergen (NH), het startpunt van
de excursie, bleek zich daar spontaan een grote groep van geïnteresseerden verzameld te hebben. Opvallend veel nieuwe gezichten – de interesse in de mycologie in deze uithoek van het
land zit flink in de lift. Goed geluimd en met fantastisch weer vertrokken we de PWN-duinen
in, maar door de heftige discussies en de vele paddenstoelen schoot de groep niet echt op.
Met deze snelheid van verplaatsing was het de vraag of we ons doel, de groeiplaatsen van de
Kaneelboleten (Gyroporus castaneus) en Indigoboleten (G. cyanescens), wel zouden bereiken. Uiteindelijk kwam alles op z’n pootjes terecht en vonden we niet alleen bovengenoemde
soorten, maar ook nog eens twee Roodnetboleten (Boletus rhodoxanthus). Opgeteld vonden
we wel 16 soorten boleten, waarbij het groot aantal Fijnschubbige boleten (Suillus variega
tus) wel heel erg opviel. Mooie vondst was ook een groepje Valse beukenridderzwammen
(Tricholoma ustaloides) en natuurlijk de Roodschubbige gordijnzwam (Cortinarius bolaris;
Foto 13), die ook na het Bolarisjaar (2000) elk jaar gewoon is blijven terugkomen! Totaal
kwamen we die dag uiteindelijk uit op zo’n 135 soorten en ging iedereen om circa 16.00 uur
enthousiast naar huis.
20 oktober: Duinen bij Wijk aan Zee (Leo Jalink)
Op 20 oktober werden de duinen net ten noorden van Wijk aan Zee bezocht. Het gebied
behoort tot het zogenaamde zeedorpenlandschap met een zeer rijke flora (onder andere
Hondskruid) en, naar blijkt, ook mycoflora. De excursie trok maar liefst 36 deelnemers. Het
meest opvallend waren de reusachtige exemplaren van de Brede aardtong (Geoglossum cook
eianum), sommige tot wel 12 cm hoog en 3 cm breed. Ook de Ruige aardtong (Trichoglossum
hirsutum) was met opvallend forse exemplaren aanwezig. Verder diverse wasplaten, knots132
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zwammen en staalstelen, zoals gebruikelijk in goede duingraslanden. In de meer stuivende
duinen vonden we nog Zandtulpje (Peziza ammophila) en Zandputje (Geopora arenicola).
Nog niet alles is uitgewerkt, maar de totale soortenlijst komt waarschijnlijk uit op circa 90
soorten. Ongetwijfeld zullen bij herhaalde inventarisatie veel meer soorten worden aangetroffen, want we hebben ook nog lang niet alle biotopen bekeken.
27 oktober: Midden Heerenduin (Niko Buiten)
Op deze dag bezochten ongeveer twintig personen de excursie in het duingebied Midden
Heerenduin bij Driehuis (Noord-Holland). We bezochten duingrasland en gemengd bos en
vonden daarin zo’n 109 soorten, waaronder Baretaardster (Geastrum striatum), Roodsnede
mycena (Mycena rubromarginata), Melige bovist (Bovista aestivalis), Papegaaizwam
(Hygrocybe psittacina), Beukenkorrelkopje (Phleogena faginea) en Gymnopilus stabilis. Het
was een leuke en geslaagde excursie.
10 november: gordijnzwammen omgeving Rolde (Inge Somhorst en Nico Dam)
Laat in het seizoen kunnen er nog veel kleine bruine Gordijnzwammen gevonden worden.
Op 10 november togen zo’n 15 enthousiastelingen naar een jonge Fijnsparrenaanplant bij
Rolde, onderdeel van Landgoed Kleuvenveen, voor een excursie met speciaal aandacht voor
Gordijnzwammen. In de dichte sparrenaanplant ligt een netwerk van zeer brede mossige paden. Mycologen doken links en rechts de sparren in zodat al snel van een groep geen sprake
meer was; af en toe troffen groepjes elkaar op de paden om naalden uit de kleren te schudden en
elkaar hun trofeeën te tonen. Bij de totaal 90 genoteerde soorten waren 10 Gordijnzwammen.
Drie daarvan behoren tot
de groep van bitter smakende
Myxaciums:
de
Berijpte
galgordijnzwam
(Cortinarius
causticus),
de Kleinsporige galgordijnzwam
(C. eburneus)
en de Regengordijnzwam
(C. pluvius). In de jonge
sparrenaanplanten kwamen
de Kaneelkleurige en de
Geelplaatgordijnzwam (C.
cinnamomeus en C. cro
ceus), die behoren tot het
ondergeslacht Dermocybe, Foto 14. Kleinsporige galgordijnzwam (Cortinarius eburmassaal voor. En ten neus). Foto: Nico Dam.
slotte vonden we vier
soorten Telamonia’s, o.a. de Bleeksteelgordijnzwam (C. fasciatus). Zoals gebruikelijk bij
Gordijnzwammen gingen er ook enkele onbekend gebleven collecties mee naar huis. De
vondst van de dag was echter een klein grijs trechtertje: het Franjekorsttrechtertje (Cotylidia
undulata), groepjes gevonden in het mos langs van een van de paden. Verdere bijzonderheden
waren de Slijmige spijkerzwam (Gomphidius glutinosus), de Panterparasolzwam (Lepiota fe
lina), Echt hazeoor (Otidea leporina) en altijd mooi de Vogelveerzwam (Onygena corvina).
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Foto’s 15 en 16. Links een groep Slijmige spijkerzwammen (Gomphidius glutinosus; foto:
Nico Dam), rechts de alomtegenwoordige Eikelbekertjes (Ciboria batschiana; foto: Anneke
vd Putte), hier uit de tuinen van Paleis Soestdijk.
24 november: Neeltje Jans (Thijs Franse)
Zeeland is in de loop der eeuwen sterk veranderd. Zo is in 1986 de stormvloedkering tot stand
gekomen tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland in. In deze stormvloedkering zijn
de oorspronkelijke zandplaten, de Roggeplaat en de Neeltje Jans, opgenomen, die aanvankelijk in gebruik waren als werkeiland. Door de jaren heen zijn aan de noordzijde reeds duinen
gevormd. In 1993 werd door Rijkswaterstaat een slufter gegraven. Er werd rijshout geplant
om het zand op te vangen en in de hierdoor gevormde duintjes is een begroeiing ontstaan van
helmgras, duindoorn en wilg.
Zeeland heeft al eerder de laatste NMV-excursie van het jaar gehad. Het was dit jaar op 24
november vrij koud met veel wind. Gezien het jaargetijde en de barre weersomstandigheden
die er soms op Neeltje Jans heersen (veel wind, die zand en zoutnevel aanvoert) is het soms
verbazingwekkend wat hier dan toch nog wil groeien. De Zwavelmelkbekerzwam (Peziza
michelii) is volgens mij in de duinen niet alledaags, maar hier groeide deze soort op de
resten van Helm. Gesteelde stuifzwammen (Tulostoma brumale) zijn in de duinen algemeen,
maar wel typisch voor dit milieu. Ook Arrhenia spathulata (Gesteeld mosoortje) en Agaricus
devoniensis (Zeeduinchampignon) zijn typische duinpaddenstoelen. Op dode wilgentakken
half in het zand en tussen Helmgras verborgen zaten diverse paddenstoeltjes, zoals Donzige
korstzwam (Cylindrobasidium laeve), Duinmostrechterzwam (Clitocybe barbularum), Harig
dwergoortje (Resupinatus applicatus) en Grauwviolette schorszwam (Peniophora violaceo
livida). Deze laatste was nieuw voor Zeeland. We vonden deze middag 26 soorten.

Foto 17. Gesteelde stuifballen (Tulostoma brumale), tussen mos op kalkhoudend zand. Foto:
Nico Dam.
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De Gezoneerde kaaszwam in Twente
Marian Jagers
Reelaan 13, 7522 LR Enschede
Jagers, M. 2008. Tyromyces wakefieldiae in the region of Twente. Coolia 51(3): 135–138.
The first collection of Tyromyces wakefieldiae in Twente (prov. Overijssel) is described and illustrated. It is a rare species, with about ten collections known from The Netherlands, all from the last
decades.

W

onend tussen de steden Hengelo en
Enschede prijs ik me gelukkig om
vanuit huis zo het bos in te kunnen
lopen. De grond is hier voor een deel van
het Landschap Overijssel en voor een deel in
particulier bezit. Het landschap is kleinschalig ingericht en gevariëerd; gemengd bos,
sparren- en populierenaanplanten, al wat
oudere beukenlanen, elzen- en wilgenbroekbosjes, schraal grasland, heide, beekjes en
vennetjes. In deze vrij natte omgeving, waar
tot voor kort de vanaf het vliegveld Twente
opstijgende straaljagers met veel lawaai over
kwamen, lijken paddenstoelen het prima
naar hun zin te hebben.

Om te voet de wat verder van huis gelegen gebieden te bereiken, ben ik wel even
onderweg en om af te snijden verlaat ik het
pad nogal eens. In het najaar van 2006 kwam
ik tijdens zo’n doorsteek terecht in een niet
voor publiek toegankelijk stukje bos waar
voornamelijk spar, den en eik groeien met als
bodembedekking pijpenstrootje en hier en
daar een tapijtje mos. Naast een overgroeid
oud pad lag een hoeveelheid dood hout waar
op de zaagvlakken van een in stukken gezaagde spar, een aantal kleine, okerkleurige,
gezoneerde houtzwammetjes groeiden. Ik
had geen idee welke soort het kon zijn en,
omdat er nog zoveel andere gemakkelijker te
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herkennen paddenstoelen waren, besteedde
ik er verder geen aandacht aan. Op zoek naar
slijmzwammen kwam ik later nog weleens
in dit stuk bos en merkte dat het in het voorjaar tussen de pijpenstrootjes krioelde van de
teken. Een gezonde reden om voortaan maar
weer een blokje om te lopen. Het was al bijna
eind november van het afgelopen jaar toen
ik de opvallend gekleurde zwammetjes opnieuw aantrof. Een paar vruchtlichaampjes
gingen deze keer mee naar huis, maar een
determinatie lukte niet. Niet meer geremd
door teken liep ik daarna vaker over het
pad, waar de houtzwammetjes de aandacht
bleven trekken. Met hulp van het forum van
Waarneming.nl kwam er bij een nieuwe
determinatiepoging een mogelijke naam

naar voren: “Oligoporus fragilis”. Zowel
macroscopisch als microscopisch klopte een
en ander echter niet. Nico Dam bood daarop
aan de zwammetjes voor me te bekijken en
determineerde ze als Tyromyces wakefieldiae. Een determinatie die vervolgens door
Peter-Jan Keizer werd bevestigd.
Tyromyces wakefieldiae Kotlaba & Pouzar
is voor Nederland een zeldzame soort waarvan, zover bekend, tien eerdere waarnemingen zijn gedaan. De eerste daarvan dateert
uit 1984. De soort had nog geen officiële
Nederlandse naam; de in Vlaanderen gebruikte naam “Gezoneerde kaaszwam” is nu
ook voor Nederland geldig.

Tyromyces wakefieldiae Kotlaba & Pouzar (1989), in Ceska Mykol. 43: 39.
Vruchtlichaam (zie foto’s, alle van de auteur) éénjarig, niet gesteeld, hoedjes enkel tot dakpansgewijs, dun, tot 4 cm van het substraat afstaand, 2,5 cm breed, en 0,2 cm dik; droog
stevig, hoedoppervlak okerkleurig met donkere concentrische zones, aangedrukt-harig,
viltig, ondiep gegroefd; poriën wit tot crêmekleurig, poriën hoekig tot iets langwerpig 4–5
per mm, op onregelmatige delen iets vervormd en tot 0,5 mm breed, dunne wanden, soms
gespleten en diep ingesneden; trama crêmekleurig, taai vezelig, tot 1 mm dik, buisjeslaag
in dezelfde kleur als de poriënrand, op het hoedoppervlak of in het vlees net eronder is in
veel gevallen plaatselijk een blauwe verkleuring te zien.
Hyfensysteem monomitisch, dun tot dikwandig hyfen, met gespen, 2–3,5 µm. Cystiden
afwezig, cystidiolen spoelvormig, 15–23 × 4–5 µm, met gesp. Basidiën knotsvormig met
vier sterigmen, 17–20 × 4-6 µm. Sporen cylindrisch-elliptisch, doorzichtig, glad, niet
amyloïd, 3,5–4,5 × 2–2,5 µm.
(Beschrijving naar Ryvarden & Gilbertson, 1994.)
In de oorspronkelijke beschrijving van
Kotlaba & Pouzar komt het type houtrot dat
de zwam veroorzaakt niet ter sprake. Het
gebruik van het type houtrot als extra kenmerk voor de taxonomie is van later datum.
Maar T. wakefieldiae is een buitenbeentje,
het type houtrot is niet bekend! Ryvarden &
Gilbertson (1994) houden de naam T. wakefieldiae aan onder de aanname dat hij witrot produceert. In hun indeling zou, mocht
de soort bruinrot veroorzaken, de naam
“Oligoporus wakefieldiae” in aanmerking

komen. Pegler & Saunders (1994) gebruiken een andere nomenclatuur en noemen
de soort Postia wakefieldiae vanwege de
overeenkomsten met Postia caesia (Blauwe
kaaszwam), een bruinrotter.
Discussie
Toen ik bij Joost Stalpers informeerde of er
inmiddels iets bekend was over het type houtrot van T. wakefieldiae kwam een mogelijke
dubbelganger ter sprake: “Oligoporus balsameus”, een bruinrotter. Van mijn vondst kon
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Tabel 1: Sporenmaten van Tyromyces wakefieldiae en Oligoporus
balsameus volgens de literatuur.
uit de structuur en de kleur
van het aangetaste hout
O. balsameus
Lit. T. wakefieldiae
niet worden opgemaakt
1
3,5–4,5 × 2–2,5 µm
4–5 × 2,5–3 µm
om welk type rot het ging.
2
4,5–5,5
×
2,5–3
µm
3,5–5 × 2,5–3 µm
In de stammetjes, door het
3
3,5–4,5 × 2-2,5 µm
4–5,5 × 2,3–3 µm
lange liggen geheel met
mos overgroeid, leken
1 = Ryvarden & Gilbertson 1994)
beide soorten rot voor te
2 = Pegler & Saunders (1994)
komen. Vreemd is dat niet
3 = Bernicchia (2005)
want er kunnen ook heel
wat andere schimmels in
De sporenmaat van T. wakefieldiae uit
zo’n stam zitten. Evenmin kunnen aan de
hand van het substraat beide soorten onder- het oorspronkelijke artikel van K&P is
scheiden worden. O. balsameus, waarvan 4,5–5,3 × 2,5–3 µm; in mijn collectie mat
de Nederlandse naam Jeneverbeskaaszwam ik 3,8–5 × 2–2,5 µm. Van O. balsameus
is, blijkt het niet zo nauw te nemen als zijn zijn naast dunwandige cystiden ook ietwat
naam doet vermoeden. Hij komt, net als T. dikwandige cystiden beschreven, die soms
wakefieldiae, zowel op loof- als naaldhout ook kristalletjes aan de top kunnen hebben
voor. In ons geval groeide T. wakefieldiae op maar die laatste cystiden zijn soms nauwespar, maar voorkomen op Jeneverbes wordt lijks te vinden. Van T. wakefieldiae zijn geen
cystiden bekend, maar wel cystidiolen die
ook gemeld.
Waar ligt dan het onderscheid tussen bei- wat vorm en grootte betreft heel erg weinig
de soorten? Volgens de soortbeschrijving in verschillen van de dunwandige cystiden van
European polypores (Ryvarden & Gilbertson, O. balsameus. In mijn collectie werden de
1994) lijken beide soorten macroscopisch erg cystidiolen door niemand gevonden. Allebei
veel op elkaar. Ze hebben nagenoeg dezelfde de soorten hebben zowel dun- als dikwanvorm en grootte, dezelfde kleur en zijn beide dige hyfen in het vlees.
De plaatselijke blauwverkleuring van het
gezoneerd. Het verschil zit vooral in een
vaak voorkomende plaatselijke blauwver- hoedoppervlak of het vlees daaronder was bij
kleuring van het hoedoppervlak, of in het mijn collectie goed te zien, zelfs aan enkele
vlees daaronder, bij T. wakefieldiae, die bij gedroogde exemplaren. Niet alle vruchtliO. balsameus niet voorkomt. Microscopisch chamen vertoonden dit kenmerk. Vaak was
zijn er ook veel overeenkomsten. Over de de verkleuring ook alleen te zien door de
sporenmaten lopen de meningen van de di- hoedhuid voorzichtig weg te snijden.
verse auteurs uiteen.
Met dank aan Nico Dam, Peter-Jan Keizer en Joost Stalpers voor de determinatie, controle en
verstrekking van de benodigde informatie voor deze tekst.
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Het CRISTELLA-WEEKEND in Buurse
16–18 NOVEMBER 2007
Bernhard de Vries1, Nico Dam2 & Hermien Wassink 3
1

Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen
2
Hooischelf 13, 6581 SL Malden
3
Wiersseweg 22, 7261 AB Ruurlo

de Vries, B., Dam, N. & Wassink, H. 2008. The Aphyllophorales foray in Buurse. Coolia 51(3): 139–
144.
The Aphyllophorales working group “Cristella” met over the weekend of 16–18 November 2007
in Buurse near Haaksbergen (prov. Overijssel). Some forested areas were investigated and a heather
community with Juniper scrub. The total score of fungi is 257 species. Some interesting species are
mentioned and illustrated.

A

ls je uit dichtbevolkte delen van ons land komt dan is de omgeving van Buurse een
ware verademing. Het is er stiller zoals in bijna alle randzone’s van ons land. Het
Nivonhuis ‘Den Broam’, waar we van 16–18 november verbleven, ligt in het bos aan
de Alsteedseweg. De omgeving is haast on-Nederlands mooi. Het schijnt dat er pas sinds kort
elektriciteit aanwezig is. Je kunt er comfortabel logeren en prachtig wandelen.
De eetzaal was bij aankomst in rap tempo omgetoverd tot werkterrein. Een beetje inschikken hoort daar bij als het aantal deelnemers boven verwachting is (24).
De resultaten waren voor een weekend in het naseizoen niet slecht. Het totaal aantal
soorten kwam op 257.
Vrijdag ’s middags bezochten we een bos aan de Oude Buurserdijk. De oogst was een
lijst van 116 soorten. Op diezelfde dag werden op Buurserzand nog 40 soorten gescoord.
De volgende dag zou de grote klapper moeten volgen. Een eerste groep koos er voor om
bij Enschede Smalenbroek en Yannincksbos te bezoeken; een andere groep koos voor een
bezoek aan het Jeneverbesstruweel bij Buurse. De gescoorde aantallen soorten zijn 119, 89
en 75. De laatste dag werd een beetje vreemd verstoord doordat een deel van het gezelschap
door griepverschijnselen werd geveld. De daardoor niet helemaal gemeenschappelijke wandeling, ondernomen naar het Buurser Witte Veen, leverde 96 soorten op.
Over krimpsporen en krentebrij
Soms valt er iets vaags in je handen waarvan je denkt: “Misschien is het wel wat.” Als je dan
thuis onder de microscoop grote gekromde sporen vindt en vervolgens ontdekt dat die grote
knotsen in het beeld af en toe dwars gesepteerd zijn en dat daar ook nog vet-dikke sterigmen
uit komen dan weet je dat je hem weer hebt: Achroomyces vestitus (Vaag trilkorstje). Nico
was dit keer de gelukkige en gezien het herbariumnummer in de lijst van Smalenbroek was
er genoeg voor een collectie. Na het verschijnen van het Overzicht is de soort op meerdere
plaatsen gezien en dus niet zo heel erg zeldzaam meer. (Figuur 1)
In hetzelfde terrein vond iemand Athelia arachnoidea (Tweesporig vliesje). De laatste
tijd valt ons op hoe weinig dit dingetje gevonden wordt. In het veld kun je twee-sporigheid
nog steeds niet met een loep zien. Het is een vliesje zoals alle andere, dus als je deze soort
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eens wilt vinden moet je alle vliesjes die je in handen komen meenemen en thuis bekijken.
(Figuur 2)
Cristinia helvetica (Klein krentebrijkorstje) is altijd weer een leuke ontdekking. Eerst
weet je niet waar je aan denken moet bij het zien van sporen en basidien; maar als de congorood z’n werk heeft gedaan blijkt in jonge basidia volop “krentebrij” aanwezig te zijn.
Smalenbroek was dus echt wel een goede terreinkeuze. (Figuur 3)
Eriopezia caesia werd gevonden in ons eerste terrein, de Oude Buurserdijk. In ons
“Overzicht” staat per abuis Eriopeziza. Door Huub v. d. Aa werd ik op deze fout geattendeerd. Dennis, Moser en Breitenbach & Kränzlin hebben blijkbaar niet de oorspronkelijke
publicatie van Saccardo uit 1889 geraadpleegd. Volgens Dennis is de soort “very common”.
Stip Helleman mailde dat de soort bij ons niet echt zeldzaam is. Er staat een mooie foto op
zijn site ( www.helotiales.nl ). Om de fraai bekleede schijfjes te vinden moet je zoeken op tamelijk vers hardhout zoals eik of beuk. Twee jaar oude scheur- of zaagvlakken zijn geschikt.
Het ziet er eerst uit als een grijze schimmellaag. De schoteltjes daarop zijn bruinig en hebben
(kijken met de loep) witte randharen.
Fibulomyces mutabilis (Vergelende vlieszwam) hebben we in twee terreinen aangetroffen. Het onderscheid met Athelia bombacina is behoorlijk lastig. Fibulomyces heeft een
sterker ontwikkeld subhymenium en de sporen zijn iets kleiner en volgens de tekeningen
van Jülich (1972) naar verhouding iets langer en bij A. bombacina wat vaker kort elliptisch.
In de boeken van Eriksson & al. (1973–1988) en Breitenbach & Kränzlin (1986) komt dat
verschil in sporenvorm niet tot uiting. U vindt ook een tekening in het verslag van het vorige
Cristella-weekend (de Vries & al., 2007, pag. 189).
Hyphodontia arguta (Priemtandjeszwam) is in Oost-Nederland geen algemene verschijning. Hij werd verzameld op de 18e, tijdens de wandeling naar het Buurser Witte Veen. Het is
een eenvoudig te herkennen soort: talloze priemvormige cystiden (lagenocystiden) afgewisseld met geknopte cystiden steken uit de tandjes.
Nico had in Smalenbroek wel zijn dag, want hem viel de eer te beurt om naast een leuk
trilkorstje ook nog Hypochniciellum molle (Bleekgeel plooivlies) te verzamelen. Als je dit
dingetje onder de microscoop krijgt en ook de lange cystiden hebt gezien dan denk je niet
bepaald aan iets dat lijkt op een Leucogyrophana (Plooivlies), het geslacht waarin hij in de
Scandinavische korstjesflora nog wordt gevoerd. En het feit dat de zwak verdikte bleekgele
sporenwand ook nog grijzig wordt in Melzers’ laat je dan in radeloosheid achter. Gelukkig
had Joost Stalpers mij (BdV) in een grijs verleden op deze soort gewezen anders had de collectie nu nog als een onbekende “Corticium spec.” in de doos gezeten. (Figuur 4)
Als je ooit het geluk hebt om Jaapia argillacea (Krimpsporig broekboskorstje) te vinden
dan denk je bij het zien van de sporen eerst dat er iets aan je bril of oculair mankeert. Lijken
ze eerst boleet-achtig, bij het krimpen van de dikwandige endospore (de binnenste sporenwand) blijven de uiteinden in kreukels achter. Lange cystiden completeren het beeld. Het is
een, ook elders in West-Europa, weinig gemelde soort. We vragen ons af of het wel waar is
wat Eriksson & al. deel 4 op pag. 748 veronderstellen: dat we te weinig zouden zoeken in
broekbosjes. (Figuur 5)
Figuren 1 t/m 3 (vorige pagina). 1: Achroomyces vestitus, sporen, auricularioïde basidiën
en hyfen (tekening: Bernhard de Vries). 2: Athelia arachnoidea, sporen, basidiën, hyfen met
kristallen, en een foto van het vruchtlichaam (tekening: Hermien Wassink; foto: Marinus
Wassink). 3: Cristinia helvetica, dikwandige sporen, basidiën, waarvan twee jonge met
‘krentebrij’, en hyfen (tekening: Bernhard de Vries).
141

Buurse.indd 141

23-5-2008 21:22:39

4

o

o

o

5
6

142

Buurse.indd 142

23-5-2008 21:22:50

Wie Luellia recondita (Geelbruin schorskorstje) in het veld ziet, denkt vast eerst aan
een soort kelderzwam of een Tomentella. Bij nader inzien blijkt het dingetje dan wat dun
uitgevallen en als je een preparaatje onder je microscoop hebt dan zie je tot je verwondering
dat de sporen helemaal niet geel of bruin zijn. Ze zijn amandelvormig en kleurloos. Op de
voet van de basidiën en op de hyfen zie je dan de bruine vormloze massa waardoor je op het
verkeerde been bent gezet. (Figuur 6)
Het is altijd spectaculair om onder de microscoop een reactie waar te nemen. Als je dus
een Lichtgrijze poria (Diplomitoporus lindbladii), een Papilkorstzwam (Dacryobolus karstenii) of een Oploskorstje (Tubulicrinis) vindt, dan moet het preparaatje eerst in water om er
vervolgens loog bij te voegen. Onder de microscoop zie je dan hoe dikke hyfen- of cystidenwanden verdwijnen. Een leuke truuk voor de visite.
In schrale milieus vind je
ze meestal; Tubulicrinis, de
Oploskorstjes. Het zijn wittige
korstjes, met lange, ver buiten het
hymenium uitstekende cystiden, die
je met een loep al goed kunt zien (zie
figuur 7). Het Jeneverbesterrein zag
er nog prima uit; echt voedselarm en
dus een geschikte biotoop. De eerste,
Tubulicrinis accedens (Glitterend
oploskorstje), is niet de enige die
bij een flinke vergroting onder de
binoculair glimmende speldenknopjes heeft. De tweede, Tubulicrinis
sororius (Jeneverbesoploskorstje), Figuur 7. Macro-opname van Tubulicrinis glebulosus s.l.,
heeft hetzelfde: stevige cystiden met met duidelijk boven het hymenium uitstekende cystiden (foto:
een dikke kop die het opvallende Klaas vd Veen).
licht fraai reflecteren. De eerste heeft
korte ellipsoide sporen en de tweede heeft ze langer en smaller allantoid. (Figuren 8 en 9)
De derde Tubulicrinis van Buurserzand is Tubulicrinis subulatus (Spitsharig oploskorstje), een minder zeldzame soort. Je herkent hem aan allantoide sporen en de brede spits
toelopende cystiden. De wand is dik maar wordt geleidelijk aan de top dun. Vaak is de dunwandige top een beetje verfrommeld. Hij is ook op het Cristella-weekend bij Vlaardingen
gevonden, en daarvan staat een tekening in Coolia (de Vries & al., 2005, pag. 40). Het is dus
aan te bevelen om goed in het preparaat te zoeken naar gave exemplaren voordat je besluit
hoe de top gevormd is.
De weekends duren maar kort. Het zijn echter zeer intensieve dagen en de gevolgen ervan
zijn nog lang daarna duidelijk aanwezig; zij het misschien gedroogd en weggestopt in ergens
een herbarium of op de boekenplank op enkele velletjes van de lange rij Coolia’s.
Figuren 4 t/m 6 (vorige pagina). 4: Hypochniciellum molle, iets dikwandige sporen, basidium en cystiden (tekening: Nico Dam). 5: Jaapia argillacea, sporen (met ‘lege’ uiteinden),
basidiën en cystiden (tekening: Bernhard de Vries). 6: Luellia recondita, sporen, hymenium,
en een foto van het vruchtlichaam (tekening: Bernhard de Vries; foto: Marinus Wassink).
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Figuren 8 en 9. 8: Tubulicrinis sororius, sporen, basidiën en cystiden. 9: Tubulicrinis accedens, sporen, basidiën, cystiden en hyfen.
(Tekeningen: Bernhard de Vries)
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Met dank aan Grieta Fransen voor het nauwkeurig bijhouden van de lijsten en aan Klaas van der Veen voor het verfraaien van de tekeningen.
Literatuur
Arnolds, E, Kuyper, Th.W. & Noordeloos, M.E. 1995. Overzicht van de
paddestoelen in Nederland. Nederlandse Mycologische Vereniging.
Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Pilze der Schweiz, Band 2. Verlag Mykologia,
Luzern.
Eriksson, J. & al. 1973–1988. Corticiaceae of North Europe 1–8 Fungiflora,
Oslo.
Jülich, W. 1972. Monographie der Athelieae (Corticiaceae, Basidiomycetes)
Wildenowia Beiheft 7
de Vries, B.W.L., Dam, N. & Wassink, H. 2005. Hoopvolle geluiden uit Europoort.
Coolia 49: 37–40.
de Vries, B.W.L. & Wassink, H. 2007. Cristella weekend mei 2007. Coolia 50:
187–191.

-

\}:::::

144

Buurse.indd 144

23-5-2008 21:22:52

De buitenlandse werkweek van 2007
Atte van den Berg (red.)
Wittemerslag 17, 8131 WH Wijhe
van den Berg, T.A. (ed.) 2008. The Society’s 2007 foray in Belgium. Coolia 51(3): 145–149.
The Viroin valley, a limestone area south of Charleroi in Belgium, was the location in September
of the annual foray abroad. A few of the most interesting finds are described, including Bitter Beech
Bolete, Fomitopsis pinicola, Orange Grisette, Wood Hedgehog, Dewdrop Bonnet, Coprinus laanii,
Xerula pudens and Splendid Webcap.

H

et afgelopen jaar verbleven we van 14 tot en met 20 september in de kasteelhoeve
van Dourbes in het dal van de Viroin, een kalkrijk gebied ten zuiden van Charleroi in
België. Daar er in dezelfde tijd een mycologisch congres in Zweden plaatsvond, was
dit jaar het aantal deelnemers wat minder dan in de voorgaande jaren en konden de meeste
deelnemers in de tweepersoonskamers worden ondergebracht. Daardoor bleef er op de grote
slaapzaal zoveel ruimte over, dat de slapers daar geen last van elkaar hadden.
De werkruimte was echt ruim te noemen en de catering, die Stip geregeld had, was van
hoge kwaliteit. Elke avond een viergangendiner en ook het ontbijt mocht er wezen. Voor mijn
lijn was de werkweek in Idar Oberstein in elk geval beter geweest. Toen afgevallen en nu…
De weergoden waren ons minder gunstig gezind, want het was en bleef droog. Dat leverde geen geweldige aantallen paddenstoelen, maar toch vonden we op elke excursie wel
een aantal leuke soorten. De avonden waren dus zoals gewoonlijk te kort.
Daar zelfs de beekdalletjes niet al te veel opleverden, werd besloten een aantal excursies
te houden naar de “zure” uitlopers van de Ardennen en zie, de aantallen paddenstoelen namen
toe en het aantal soorten steeg.
Enkele deelnemers vonden dermate interessante soorten, dat ze mij een korte beschrijving, soms met foto, deden toekomen. Die volgen hieronder, in alfabetische volgorde.

Boletus calopus (Pronksteelboleet). Foto’s: Cor Brusse.
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De Pronksteelboleet (Cor Brusse)
In het Bois de Ramousau bij Le Mesnil zag ik een wittige paddenstoel en met enige moeite
haalde ik hem uit de grond. Een mooie steel met een duidelijk netwerk, dat van donkerrood
naar de kleur van de buisjeslaag verloopt. Het bleek Boletus calopus te zijn. Dit terrein levert,
doordat er veel beekjes door lopen, ook in droge tijden veel meer soorten op dan de bossen
op kalk.
Slijmkoppen (Yvonne Dijkman)
Wat mij het meest is bijgebleven van deze werkweek zijn de Hygrophorus-soorten. Bij het
geslacht Hygrophorus vindt men dikke witte of crèmekleurige plaatjes, een kleverige hoed en
een al dan niet kleverige steel. Ik had er wel eens eerder gezien in andermans handen, maar
deze keer heb ik er zelf een paar kunnen determineren en dat maakt natuurlijk meer indruk.
Hygrophorus persoonii (Olijfkleurige
slijmkop). Foto: Ben Meurs

Hygrophorus discoxanthus. Foto:
Yvonne Dijkman

Hygrophorus pustulatus (Spikkelsteelslijmkop). Foto: Yvonne Dijkman
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Al op de dag van aankomst vonden we in het beukenhellingbos dat bij het kasteel hoort
twee witte slijmkoppen met kleverige steel. Het bleken zelfs twee verschillende soorten te
zijn. De eerste, met een scherpe harsachtige geur, bleek op alle delen bruin te kleuren met
KOH: Hygrophorus discoxanthus (Verkleurende slijmkop). De tweede bleef blank, behalve
de steelbasis: H. eburneus var eburneus (Ivoorzwam).
De dag daarna gingen we naar Tienne au Pauquis, een mooie kalkheuvel met een bijzondere, mediterrane vegetatie (buxus!). Op een gegeven moment was Ben Meurs spoorloos,
maar even later kwam hij tevoorschijn met een grote rozerode paddenstoel. Hij had er vijf
gezien, onder een eik. Deze was niet moeilijk te herkennen: Hygrophorus russula (Roze
slijmkop). Dit kon met de determinatie geverifieerd worden aan de wijnrode schubjes op de
hoed, de wijnrode streepjes op de steel en het totaal ontbreken van gele kleuren. Zelf dook
ik ook het bos in en trof daar onder een boom een heel veld witte slijmkoppen aan, weer H.
discoxanthus. Ook vond ik enkele slijmkoppen met bruine hoed, crème plaatjes, steel met bepoederde top en meer distaal kleverig met lichtbruine dwarsverlopende gordels: H. persoonii
(Olijfkleurige slijmkop). Deze soort werd later op de heuvel tegenover het kasteel nogmaals
aangetroffen.
Tijdens de excursie naar Olloy en Viernes hoorde ik fluisteren dat ergens een heksenkring
van Spikkelsteelveldridders gezien was. Dat leek me prachtig voor een foto. Het was even
zoeken, maar na een tijdje vond ik in een dennenbosje de bedoelde heksenkring; het bleken
echter geen veldridders te zijn, maar slijmkoppen. Ze hadden een kleverige hoed, wit met
grijsbruin centrum. Na opdrogen werd de hoedhuid een beetje schubbig. De dikke witte plaatjes waren aflopend tot recht aangehecht. De steel vertoonde een subtiele bruingrijze punctering op een witte achtergrond. Het was Hygrophorus pustulatus (Spikkelsteelslijmkop).
De zesde soort van deze werkweek, H. unicolor (Bleekrandslijmkop), werd verschillende
keren gevonden door Yvonne van Duuren. De kleur van de hoed is zacht oranje in het centrum, met een blekere rand.
Vrijwel alle slijmkoppen werden gevonden tijdens excursies naar de kalkrijke gebieden.
Enkele gewone schoonheden (Huib de Kam)
Onder de hoeveelheid paddenstoelen die je in zo’n week onder ogen krijgt, zijn soms zeldzame, maar vaak ook heel bekende soorten die ook in ons platte landje gevonden worden.
Neem nou Fomitopsis pinicola, de Roodgerande houtzwam. Heel gewoon, maar als binnen
gezichtsbereik op twee sparrenstammetjes drie verschillende stadia van deze houtzwam in
een prachtig gave gestalte worden tentoongesteld, wordt het ineens anders. De eerste, geel en
glanzend als een pas gebakken spiegelei en aan de onderzijde voorzien van vele glasheldere
druppels. De tweede met een prachtige witte groeirand en het binnengedeelte met diverse
bruine tot rode tinten. De derde groeivorm gaf een heel ander beeld, het gedeelte binnen
de witte groeirand was van een dreigende donkere tot zwarte kleur. Als dit naast elkaar te
bewonderen is op enkele simpele, omvergekegelde sparrenstammen kunnen deze bruinrot
veroorzakende zwammen toppers zijn.
Een volgende dag ontmoet je dan ineens Amanita crocea, de Safraanamaniet. Een paddenstoel die je toch niet alle dagen tegenkomt. Bij dit schoons weet je niet wat nu het mooist
is, de helder oranje hoed of de steel die voorzien is van gordels van oranje schubjes of de
enorme statige witte beurs die als de fundering van een gebouw de voet omhult. En als je dan
even later door de loupe op een stukje rot hout aangekeken wordt door een vijftigtal witte
oogjes met zwarte pupillen en dat heet dan Lasiosphaeria ovina, sluit ik maar snel de ogen
voor zoveel schoonheid.
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Verschillende stadia van de Roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola). Foto’s: Huib de
Kam
Het Schapenpootje (Bert Tolsma)
Op 16 september leidde ik een groep van ca. 15 mensen langs een oude spoorbaan (nu een
fietspad) bij Fagnolles, waarbij we uiteindelijk 104 soorten op naam brachten. We liepen door
een gemengd bos op matig kalkrijke bodem. Een van de vondsten was Hydnum repandum, de
Gele stekelzwam, ook in ons land geen onbekende.
Enige tijd geleden belde een vriend van mij dat hij op de markt in Zeist een onsje paddenstoelen gekocht had voor € 4,75 (!) met de mooie naam : Pied-de-Mouton , Schapenpootje
dus, maar wel met de steel naar boven. Of ik wist hoe deze soort in het Nederlands heette
en of hij giftig zou kunnen zijn, want ook de marktkoopman wist van niets. Je zult er maar
klant zijn! Via Les Champignons de France van Régis Courtecuisse kwam ik achter zowel de
wetenschappelijke als de Nederlandse naam. Dat hij volgens de literatuur erg smakelijk is,
zeker jonge exemplaren, heeft mijn vriend ondertussen royaal bevestigd.
Enkele leuke vondsten (Ger van Zanen)
Kleine Mycena-achtige paddenstoelen, met minder dan een centimeter brede hoeden, zijn
meestal in het veld niet onmiddellijk te benoemen. Een puntgaaf exemplaar moet dus thuis
bewerkt worden. De onze, spierwit, met nauwelijks aflopende lamellen, gaf pas bij het vinden van cystiden, zowel op de hoedhuid als aan de lamelsnede en aan de steelhuid aan, dat
hij geen Mycena was, maar een Hemimycena. De cheilocystiden zijn nogal ‘gewoon’ van
vorm (“lageniform to awl-shaped”), maar de pileocystiden en de caulocystiden hadden een
zó bijzonder model, dat met het boek van Noordeloos over Hemimycena’s (e.a.) binnen vijf
minuten de naam vastgesteld kon worden. Deze cystiden zijn namelijk niet gewoon recht, dik
of dun, spits of stomp, maar gebogen in de vorm van een kurkentrekker en hebben bovendien
aan hun eind een “ballonnetje”. De Nederlandse naam is dan ook Kurkentrekkermycena
geworden (hier zit dus niet het naamgedeelte Hemi- in!).
N.B. onderaan de beschrijving in het boek van Noordeloos is vermeld op welke locaties deze
soort gezien en door Noordeloos bewerkt zijn voor dit boek, o.a. België, prov. Luxemburg:
Hoyet, Bois du Roi, sept. 2003, leg. G. van Zanen!
Coprinus laanii Kits. v. Waveren – Zaagvlakinktzwam,
Deze soort vonden we op 20 september, net over de grens naar Frankrijk. Als nieuwe soort
beschreven door Kits van Waveren (Coolia 15) en vernoemd naar de heer W.F.J. van der Laan
(eigenaar van het Landgoed Singraven bij Denekamp).
In het grote geslacht Inktzwam (Coprinus) is deze soort betrekkelijk eenvoudig te onderzoeken; ze zit namelijk in de sectie Narcotici, die twee opvallende kenmerken heeft, nl. de
(narcotische!) geur en sporen met een duidelijk perisporium, d.w.z. de celwand van de spore
heeft twee lagen; de binnenste laag normaal glad, dikwandig en bruin en de buitenste laag,
kleurloos, gedraagt zich als een rimpelige, kronkelige, te ruime overjas. In ons geval is de
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geur echter absent (dat mag ook wel volgens de determinatiesleutels). De soort staat overigens prima afgebeeld in Breitenbach met een tenger postuur, een “melige” hoedhuid met
grote, ronde, geornamenteerde cellen (sphaerocysten), waarmee dit hoedje niet zo vlokkig is
als bijv. een Hazenpootje en ook niet zo met glimmende korrels als bij de Glimmerinktzwam.
We hebben hem inderdaad gevonden op een afgezaagde boomstronk tussen de bladmossen
op deze stronk.
Xerula pudens (Pers.) Sing. – Fluwelige wortelzwam
In Nederland vinden we betrekkelijk vaak de verwante soort Beukwortelzwam (X. radicata).
Die heeft een gladde, maar meestal rimpelende hoed, licht tot donkerbruin en een ‘gegroefde’, eveneens bleek tot donkerbruine steel, die veel langer is dan de hoedbreedte. Hier
vonden we in België een soort met een volledig identiek formaat en model, maar de hoed
en de steel waren sterk fluwelig. De meest opvallende microscopische kenmerken zijn de
cheilocystiden en de hoedsetae. De cheilocystiden zijn niet uitsluitend gladwandig, zoals bij
de Beukwortelzwam, maar gedeeltelijk mucronaat, d.w.z. ongeveer het model van de cheilocystiden van Inocybe; de hoedsetae van de Fluwelige wortelzwam (bij de Beukwortelzwam
ontbreken deze) zijn glad, dikwandig, spits, bruin en zeer lang tot meer dan 500 μm. (N.B. Er
bestaat nog een derde soort met setae, die zelfs setae van 2500 μm lang kan hebben.)
Cortinarius splendens R. Henry – Leuchtendgelber Klumpfuss
We vonden deze paddenstoel op 15 september. Een verzadigd gele hoed (Methuen 4A8)
met een volledig zelfde kleur van de lamellen zal men niet vaak bij een excursie vinden bij
een andere paddenstoelensoort dan deze C. splendens (de soort was tot voor kort niet uit
Nederland bekend, zodat hier de latijnse naam gebruikt wordt.). Een forse soort, niet over
het hoofd te zien, met een min of meer glibberige hoedhuid, naast een volledig droge steel,
en dan bovendien met een enorm sterk gerande steelknol aan de basis. Het is dan zeer eenvoudig, zelfs in het veld, vast te stellen, dat we met een Gordijnzwam in Cortinarius splendens. Foto: Henk Huijser
het ondergeslacht Phlegmacium te
maken hebben. Een voortreffelijke
afbeelding in Breitenbach, micro
scopisch vastgestelde gelatineuze
liggende hoedhuidhyfen, en formaat
en uiterlijk van bruine, goed geornamenteerde sporen leveren dan 100%
zekerheid bij het stellen van de naam
Cortinarius (Phlegm.) splendens
Hry. Het Latijnse woordenboek zegt:
splendidus = glanzend, schitterend,
prachtig, luisterrijk.
Uit bovenstaande ontboezemingen blijkt weer eens te meer dat elke deelnemer de werkweek
op zijn eigen manier beleeft; maar dat we allemaal weer hebben genoten van al het moois dat
we hebben gezien, is zeker.
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Twijfelzwammen & zwijmelzwammen

N

et als bij de eerste aflevering hebben zich ongetwijfeld weer vele leden het hoofd
gebroken over de Twijfelzwammen van het afgelopen nummer. Anders dan die eerste
keer hebben we nu echter geen enkele oplossing binnengekregen. Dat is mooi. Om
verschillende redenen. Enerzijds hebt u blijkbaar besloten om geen wilde gokken te doen als
u geen idee hebt om wat voor soort het gaat. Zelfdiscipline, dat zie je ook wel eens anders.
Anderzijds hadden we voor de winnaars dit keer een fles Pomerol premier cru uit 1972 in
gedachten. Die sparen we nu mooi uit, waardoor Coolia dit jaar misschien toch nog net binnen de begroting blijft.
De oplossing geven we nu toch maar wel, maar nieuwe Twijfelzwammen zijn er dit keer
niet (ruimtegebrek, vooral):
3: Fomes fomentarius (Echte tonderzwam) op een berkestam, die blijkbaar een paar keer
een stukje omgerold was tijdens de groeifase van de zwam.
4: Agaricus bisporus, de gekweekte vorm, op een hoop gedumpte champignonteelaarde.
Op de Zwijmelzwammen is meer respons gekomen; prachtige foto’s, waaruit we toch weer
een keus hebben moeten maken. Helaas, want er waren meer afdrukwaardige foto’s bij. De
uitverkoren foto’s staan op de volgende drie pagina’s, in zo groot mogelijk formaat, en in
alfabetische volgorde:
Inktzwammen (Foto: Rosemiek Cupers)
Stobbezwammetjes (Foto: Henk Breij)
Tandzwam (Foto: Rosemiek Cupers)
In het vorige nummer hebben we de naam van een van de fotografen mishandeld, waarvoor
onze excuses. De foto van Phlebia radiata was van Marie-José Huis in ’t Veld.
U kunt opnieuw kandidaten voor zowel Zwijmelzwammen als Twijfelzwammen insturen
voor het volgende nummer van Coolia. Dat wordt het jubileumnummer, dus zet uw beste
dia’s in! Digitale opnamen graag naar cooliaredactie@mycologen.nl ; analoge opnamen kunnen naar Nico Dam worden gestuurd (adres achterin).
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Landelijke excursiedag
4oktober

&

Paddenstoelenevenement

18 & 19 oktober
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Entreegeld: Wie betaalt en waarom...

Z

oals alle Coolialezers ongetwijfeld weten wordt er in het weekend van 18/19 oktober
een groot evenement georganiseerd op Landgoed Hoekelum bij Ede. Om te vieren dat
onze vereniging honderd jaar bestaat, willen we zo veel mogelijk mensen informeren
over de schoonheid, de functie en het belang van paddenstoelen. We hopen dan ook dat weekend heel veel belangstellenden te mogen verwelkomen. En we verwachten dat daaronder heel
veel NMV-leden zullen zitten. Want hoe vaak maak je een honderdjarig jubileum mee?
Omdat we als jubileumcommissie ons best doen om van dat weekend iets bijzonders te
maken en omdat kwaliteit een prijs heeft, gaan we entree heffen. Hoewel dit een uiterst bescheiden bedrag wordt, is het sommige leden in het verkeerde keelgat geschoten. Zij vinden
dat de viering van het jubileum voor leden vrij toegankelijk moet zijn. Daar is iets voor te
zeggen en we hebben ook overwogen om het vrij toegankelijk te maken. Daar kleven twee
bezwaren aan: je trekt bezoekers aan die niet werkelijk geïnteresseerd zijn, maar langs komen
om de zondagmiddagverveling te verdrijven. En een groter bezwaar was dat het niet op prijs
zou worden gesteld door de subsidiegevers die we gingen benaderen. Want vergis u niet, de
toegangsgelden zijn slechts een fractie van de kosten die gemoeid zijn met de huur van tenten, licht, geluid, beamers, publiciteit, drukken van affiche en brochures plus nog een lange
lijst andere zaken. Met dit in gedachten kunnen NMV-leden de toegangsprijs van € 2,50 per
persoon misschien beschouwen als een kleine bijdrage aan een groter doel, namelijk zoveel
mogelijk natuurliefhebbers deelgenoot maken van de wondere wereld der paddenstoelen!
Ik hoop dat u zelf al had bedacht dat het te ingewikkeld is om op die dagen onderscheid
te gaan maken tussen wél en géén NMV-leden. Dat hele weekend wordt gedragen door louter
vrijwilligers en die kunnen we niet met ledenlijsten laten werken. Aangezien geen van ons
ervaring heeft met manifestaties van deze omvang zal het nog moeite genoeg kosten om het
allemaal een beetje glad te laten verlopen!
Voor wie na dit verhaal nog onoverkomelijke, principiële bezwaren heeft, raden wij aan
om het toegangsbewijs te bewaren en dat – als het jubileumrumoer achter de rug is – naar
ons op te sturen. Dan zal onze penningmeester het bedrag vergoeden! U zult begrijpen dat we
hopen dat maar weinig mensen van deze regeling gebruik gaan maken.
Namens de jubileumcommissie, Rob Chrispijn
Ons jubileumweekend van 18/19 oktober en onze excursies van 4 oktober worden gesponsord
door: Prins Bernard Cultuurfonds, VSBfonds, Centraalbureau voor Schimmelcultures, IVN
Nederland, Nationaal Herbarium Nederland, Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
Vooraanzicht van Landgoed Hoekelum, waar op 18/19 oktober
onze jubileummanifestatie gehouden zal worden.

Pagina hiernaast: Affiche voor de oktoberactiviteiten.
Ontwerp: Maurice van der Molen; foto: Henk Huijser.
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Drie nieuwe ereleden
Op de Algemene ledenvergadering van 23 februari 2008 zijn door de aanwezige leden drie
nieuwe ereleden van onze vereniging gekozen: Eef Arnolds, Frits Benjaminsen en Bernhard
de Vries. Bestuur en redactie feliciteren hen bijzonder hartelijk met hun nieuwe status!

KVMV
Een historisch feit bij onze zuiderburen: De Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging
(KVMV) is vanaf 18 maart 2008 een feit. De Vlaamse MycologenVereniging (VMV), die
samenwerking tussen de tot nu toe apart opererende Vlaamse mycologische verenigingen
beoogde, is op de laatste mycologendag op 29 maart ontbonden, en de daar deel van uit
makende verenigingen zijn nu als afdelingen binnen de KVMV opgenomen. Voorzitter van
de KVMV is Ruben Walleyn, welbekend bij velen van ons.
De NMV verwelkomt de KVMV van harte, en we hopen allen op een goede relatie tussen
onze beide verenigingen.

Gouden speld voor Friedjof van den Bergh
Op 19 april is Friedjof van den Bergh onderscheiden met het gouden ere-insigne van de
gemeente Alkmaar. Hij kreeg het speldje als bewijs voor een grote inzet voor de Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, waarvoor hij tussen 1964 en 2008 zowel in de
afdeling als het gewest honderden excursies en lezingen hield. Ook richtte hij een paddenstoelenwerkgroep op voor IVN en Staatsbosbeheer om de mycologische kennis van de gidsen
en terreinmedewerkers te vergroten en onderhouden. In Alkmaar en omstreken is Friedjof al
vele jaren een vraagbaak als het gaat om paddenstoelen, niet zelden ook geraadpleegd door
artsen van het Medisch Centrum Alkmaar, waar hij op zeker moment zelfs een grote tentoonstelling over paddenstoelen inrichtte.

Cristella-weekend op Terschelling
Het najaars-weekend van de Aphyllophorales-werkgroep ‘Cristella’ wordt gehouden van vrijdag 31 oktober – zondag 2 november op Terschelling. Zie achterop de gele excursiebijlage
voor meer info.

Zuid-Hollandse Werkdag
De jaarlijkse Werkdag wordt georganiseerd op zaterdag 27 september in Noordwijk. Zie de
gele excursiebijlage, achterop, voor meer info.
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