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Terugblik september
29 augustus Bloemaardster in plantsoen
Zwijndrecht
Wouter Broekhuizen keek vreemd op toen hij
tijdens een wandeling tientallen kleine
aardsterretjes tegenkwam, niet veel groter dan een
1-euromuntstuk. Aanvankelijk dacht hij aan
Tepelaardsterren, maar Leo Jalink bevestigde al
gauw dat het ging om de vrij zeldzame
Bloemaardster (Geastrum floriforme). De soort is
slechts bekend van 18 atlasblokken in ons land.

Bloemaardster (Wouter Broekhuizen)

3 september Klaver-roetstreepzwammetje
Op 3 september vond Henk van der Wijngaard het
Klaver-roetstreepzwammetje (Cymadothea trifolii)
in Pijnacker. Omdat hij aan een roest dacht,
stuurde hij zijn vondst op naar Charlotte Swertz
voor microscopich onderzoek. Het bleek om het
uiterst zeldzame Klaver-roetstreepzwammetje te
gaan en is hiermee de derde vondst voor
Nederland.
Klaver-roetstreepzwammetje
(Henk van der Wijngaard)

6 september Amanita simulans in Baarn
In Baarn trof Aldert Gutter tientallen exemplaren van Amanita simulans in de berm van een laan. In
België is deze amaniet erkend als zelfstandige soort en heeft daar de naam Dubbelgangeramaniet
gekregen. Op de lamelsnede van de Dubbelgangeramaniet zitten vaak fijne zwarte vlokjes die als
kenmerkend voor de soort worden gezien. Hij groeit vaak bij populieren op klei. In Nederland wordt
deze soort nog niet onderscheiden van de Grijze slanke amaniet (Amanita vaginata).

Dubbelgangeramaniet (Aldert Gutter)

Vlokkige lamelsnede Dubbelgangeramaniet
(Jan Knuiman)

9 september Het wel en wee van een boletenlaan
De regen van enkele weken geleden veroorzaakte
in sommige delen van ons land een explosie van
boleten, zoals in de Wilhelminalaan in Alkmaar.
Lees verder wat dat voor gevolgen had in dit
Natuurbericht

Netstelige heksenboleet (Martijn Oud)

12 september Zeer zeldzaam Bleekroze netwatje
bij NMV-excursie in Westerveldse bos (Zwolle)
In het Westerveldse bos dat is ontstaan op een
voormalige vuilnisbelt en gelegen is langs het
Zwarte Water in Zwolle, werd tijdens een NMVexcursie onder leiding van Willy Jansen het zeer
zeldzame Bleekroze netwatje (Arcyria insignis)
gevonden. Deze slijmzwam is slechts bekend van
zes atlasblokken en groeit op loofbomen en
struiken.
Bleekroze netwatje (Willy Jansen)

14 september Startup TU Delft ontwikkelt ‘levende doodskist’
De startup 'Loop' van studenten van de TU Delft heeft een levende doodskist ontwikkeld van
mycelium. Deze 'Living Cocoon' draagt bij aan efficiënte compostering van het lichaam, ruimt giftige
stoffen op en levert zo een verrijkte voedingsbodem voor (nieuwe) bomen en planten. Lees het
persbericht TU Delft
18 september Truffelhondje Fredo vindt bijzondere truffels

Zomertruffel (Gerard Koopmanschap)

Recent onderzoek met een getrainde truffelhond
heeft op diverse locaties in Nederland geleid tot
meerdere vondsten van de Zomertruffel (Tuber
aestivum) en de sinds 1899 niet meer in Nederland
waargenomen Holle truffel (Tuber excavatum). Het
hondje in kwestie heet Fredo en is een Lagotto
romagnolo, een populair hondenras dat met name
in Italië veel wordt ingezet om truffels op te
sporen. Eerder onderzoek met truffelhondjes dit
jaar had ook al bijzondere vondsten opgeleverd.
Lees meer in dit Natuurbericht

Truffelhondje Fredo (Gerard Koopmanschap)
19 september NMV-excursie op landgoed
Voorstonden
Landgoed Voorstonden is een parkbos met een
nabij gelegen stuk broekbos van Natuurmonumenten. Onder leiding van Linda Smit werden er
ruim honderd soorten waaronder het zeer
zeldzame Tweekleurig rouwkorstje (Tomentella
botryoides), de vrij zeldzame Valse melkbekerzwam
(Peziza sucossella) en de matig algemene
Gladstelige heksenboleet (Neoboletus queletii).
Gladstelige heksenboleet (Jan Knuiman)

20 september Eén enkele paddenstoel kan al fataal zijn
In het najaar gaan mensen op zoek naar eetbare paddenstoelen. Maar soms eten ze per ongeluk
giftige exemplaren. NRC-reportage

23 september De Zuidelijke lantaarnzwammen van Oegstgeest zijn er weer!
Al ruim zes jaar geleden ontdekte Hans Adema de Zuidelijke lantaarnzwam (Omphalotus olarius) voor
het eerst in Nederland. Deze bijzondere soort groeit aan de voet van een olijfboom uit Italië. De
zwam staat erom bekend licht te geven in het donker (bioluminescentie), maar dat wordt door
sommigen betwijfeld. Tot nu toe verschijnt deze exotische paddenstoel ieder jaar op dezelfde plek en
zeg nu zelf, is het geen plaatje? Lees meer in Kijk op exoten en Natuurbericht

Zuidelijke Lantaarnzwam (Hans Adema)

Zuidelijke Lantaarnzwam (Hans Adema)

23 september Promotieonderzoek naar
naamgeving paddenstoelen

Op 23 september is Anneke van der Putte
gepromoveerd op haar proefschrift ter verkrijging
van de graad van doctor aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Het onderzoek van van der
Putte ging over de naamgeving van paddenstoelen
en heeft onder meer blootgelegd waarom
‘paddenstoel’ een betere spelling is dan
‘paddestoel’. Lees meer Proefschrift
Karbolchampignon (Jan Knuiman)

23 september Paddenstoelenvergiftigingen
De herfst is inmiddels weer begonnen en dat is bij
uitstek het seizoen van de paddenstoelen. Jaarlijks
zijn er ook weer verhalen over
paddenstoelenvergiftigingen in de media. Dit
natuurbericht zet feiten op een rijtje en geeft
adviezen om acute vergiftigingen als gevolg van het
consumeren van in het wild groeiende
paddenstoelen te voorkomen. Natuurbericht
Karbolchampignon (Jan Knuiman)

25 september Verkleurende champignonparasol
Voor het vierde jaar op rij vond Theo Strik de
Verkleurende Champignonparasol (Leucoagaricus
croceovelutinus) in het Staelduinse bos. Deze soort
is slechts bekend van zes atlasblokken en is
hiermee uiterst zeldzaam. Opvallend is de
roodbruine verkleuring op de lamellen met een
druppeltje ammoniak. Lees meer
Verspreidingsatlas

Leucoagaricus croceovelutinus (Theo Strik)

28 september Narcisboleet in Groenekan bij De
Bilt
Onlangs vond Toon van Overbeek de zeldzame
Narcisboleet (Neoboletus erythropus forma
pseudosulphureus) in een laan in Groenekan. Lees
meer Bijzondere waarneming

Narcisboleet (Toon van Overbeek)

Vooruitblik oktober
Excursies oktober
Voor een overzicht van paddenstoelenexcursies van de NMV, het paddenstoelenmeetnet en
paddenstoelenwerkgroepen verwijzen we graag naar deze pagina. Hier kun je ook informatie vinden
over andere NMV-activiteiten.
Verwacht Veldgids lll Paddenstoelen van de zeereep
Na het succes van Veldgids l & ll, zal binnenkort ook
Veldgids lll in de schappen liggen. Deze veldgids,
geschreven door Machiel Noordeloos, richt zich op alle
paddenstoelen uit de zeereep. De gids is vanaf 20 oktober
verkrijgbaar, maar kan alvast gereserveerd worden bij de
KNNV-uitgeverij: Veldgids

10 oktober Niet-ledendag NMV
In navolging van het succes van de eerste niet-ledendag vorig jaar, hebben we ook dit jaar weer
besloten om een dergelijke dag te organiseren. Het doel van deze dag is om paddenstoelenliefhebbers kennis te laten maken met de NMV en wat zij doet. In de ochtend zullen we een
wandeling maken waarbij we paddenstoelen gaan verzamelen, die we in de middag na de lunch
gezamenlijk zullen gaan determineren in kleine groepjes. Deze dag op 10 oktober is inmiddels
helemaal volgeboekt.

31 oktober Waarneming.nl-excursie Wekeromse Zand
Traditiegetrouw organiseren de paddenstoelen-validatoren van waarneming.nl ieder jaar een
excursie voor actieve leden. Dit jaar staat de excursie gepland op zaterdag 31 oktober in het
Wekeromse zand bij Ede. Er is voor deze locatie gekozen omdat dit mooi aansluit bij de biotoop van
het jaar: Heidevegetatie. Lees hier meer over het biotoop van het jaar Biotoop van het jaar

Colofon
Het Maandjournaal Paddenstoelen is een digitale uitgave van de Nederlandse Mycologische
Vereniging (NMV) en biedt een terugblik op het nieuws op paddenstoelengebied van de afgelopen
maand en te verwachten gebeurtenissen van de komende maand. De redactie is in handen van
Carolien Reindertsen en Jan Knuiman. Iedereen kan een gratis abonnement nemen op deze NMVuitgave en dit ook weer opzeggen door een email te sturen naar abonnement

Denk je zelf een interessant nieuwtje te hebben voor het maandjournaal? Neem dan even contact
met ons op via bovenstaand emailadres.
Mocht je naar aanleiding van de inhoud van deze uitgave benieuwd zijn naar nog meer activiteiten
van de NMV, dan is een lidmaatschap wellicht het overwegen waard. Zie voor meer informatie:
lidmaatschap
Disclaimer
Deze NMV-uitgave is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven
worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegeven informatie in deze
uitgave. De NMV of de redactie van deze uitgave kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de
inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die
in deze uitgave worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

