
 

Maandjournaal Paddenstoelen 
Nummer 6 

1 maart 2021 
 
Terugblik januari & februari 
Tip: open de hyperlinks steeds via de rechter muisknop in een nieuw tabblad 

 

 

9 januari Digitale Nieuwjaarsbijeenkomst  

van de NMV 

Op zaterdag 9 januari vond de jaarlijkse 

Nieuwjaarsbijeenkomst van de NMV plaats. Door 

de coronamaatregelen kon de bijeenkomst dit keer 

niet fysiek plaatsvinden en is de NMV 

overgeschakeld naar volledig digitaal. De dag 

bestond uit 8 lezingen van verschillende sprekers. 

Heb je het gemist of wil je een bepaalde 

presentatie nog eens terugkijken, dat kan hier:  

Nieuwjaarsbijeenkomst  

 

 

10 januari Essenschijfzwam in Leidschendam 

Om 2021 goed te beginnen, besloot Nick Peeters 

op 1 januari een vroege Nieuwjaarswandeling te 

gaan maken in Leidschendam. Hier trof hij op een 

essenstam allemaal kleine schijfjes aan. Het bleek 

te gaan om de Essenschijfzwam (Sclerencoelia 

fraxinicola), een soort die slechts bekend is van 19 

atlasblokken in ons land. Lees hier het verhaal van 

Nick: Bijzondere waarneming  

 

 

Essenschijfzwam (Nick Peeters) 

https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-nieuwjaarsbijeenkomst-groot-succes/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/essenschijfzwam-3.html/
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19 januari Kristalwitte vorm van Gele trilzwam in 

Austerlitz  

Halverwege december ontdekte Arnold van der Ark 

een trilzwam uit het geslacht Tremella, die qua 

kleur en voorkomen sterk afweek van andere 

trilzwammen. Het bleek te gaan om een 

pigmentloze vorm van de Gele trilzwam, die al wel 

eerder is gevonden, maar nog niet eerder als 

aparte soort is benoemd. Lees hier meer over deze 

bijzondere vondst: Bijzondere waarneming  

 

 

 

 

 

20 januari Bijzondere brandplekpaddenstoelen in  

Nationaal park de Meinweg  

In april 2020 woedde er vier dagen lang een zeer 

grote natuurbrand in Nationaal Park De Meinweg 

nabij Herkenbosch (Limburg). Ten gevolge van deze 

brand ontstond er een optimale habitat voor een 

specifieke groep paddenstoelen, de 

brandplekpaddenstoelen, waarvan de meeste 

soorten (zeer) zeldzaam zijn. Lees hier meer: 

Natuurbericht  

 

 

 

 

 

1 februari Kussenvormige kogelzwam  

in het Halsters Laag 

De buurmannen John Kil en Fred Severin gaan 

graag samen op pad. Zo ook op 28 januari, toen zij 

naar het Halsters Laag bij Bergen op Zoom toefden. 

Hier vonden zij de Kussenvormige kogelzwam 

(Camarops polysperma), een soort die slechts 

bekend is van 12 atlasblokken en hiermee 

zeldzaam is voor Nederland. Lees meer over deze 

Bijzondere waarneming  

Tremella mesenterica Retz. f. crystallina (Arnold 
van der Ark) 

Bosbrandvlamhoed (Peter Eenshuistra) 

Kussenvormige kogelzwam (John Kil) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/gele-trilzwam-f-crystallina.html/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27187
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/essenschijfzwam-2.html/
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10 februari  Opruimen zieke en dode Essen heeft 

effect op aanwezigheid bijzondere paddenstoelen 

Sinds enige decennia komt in Nederland de uit 

Zuidoost-Azië 'overgewaaide' Essentakziekte voor. 

Inmiddels heeft de Essentakziekte enorm 

huisgehouden onder het Nederlandse 

essenbestand. Zo ook in recreatiegebied 

Geestmerambacht, iets ten noorden van Alkmaar. 

De toename van dood essenhout heeft geleid tot 

een sterke toename van een aantal interessante 

paddenstoelen. Lees hier meer: Natuurbericht  

 

 

 

 

 

19 februari Nieuwe paddenstoel voor Vlaanderen ontdekt in Lembeekse bossen 

Ook van onze zuiderburen is er interessant nieuws te melden. In Vlaanderen werd op 6 januari door 

de paddenstoelenwerkgroep de Meetjesland, een hele nieuwe soort voor Vlaanderen ontdekt. Het 

betreft hier Xylaria cinerea. Meer over deze mooie nieuwe soort kun je hier lezen: Natuurpunt België  

  
Xylaria cinerea (Chris Bruggeman)  

Rode kelkzwam (Martijn Oud) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27281
https://www.natuurpunt.be/nieuws/nieuwe-paddenstoel-voor-vlaanderen-lembeekse-bossen-20210219
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Oranje oesterzwam is paddenstoel van het jaar 2021 

 De paddenstoel van het jaar 2021 is bekend! Dit jaar is gekozen voor de Oranje oesterzwam 

(Phyllotopsis nidulans).  Deze soort is pas in 2007 voor het eerst in ons land gevonden en heeft 

sindsdien een enorme opmars gemaakt. Om een goed beeld te krijgen van o.a. de verspreiding van 

deze soort, hebben we jouw hulp nodig. Wij willen je allemaal vragen om dit jaar je vondst van de 

Oranje oesterzwam bij ons te melden. Graag ontvangen we een (bewijs)foto, datum en een 

omschrijving van de vindplaats op het volgende emailadres: phyllotopsis@mycologen.nl (de 

vindplaatsen zullen niet via internet of op andere wijze algemeen bekend gemaakt worden). 

 

 

Vooruitblik maart 

Alle live-bijeenkomsten van de NMV afgelast 

Ook in maart zijn alle live-bijeenkomsten van de NMV vanwege de coronamaatregelen afgelast. 

 

 

1 maart Paddenstoel van de Maand 

De Vermiljoenhoutzwam is tot Paddenstoel van de maand maart gekozen. Lees hier meer over de 

PvdM  

 

Oranje oesterzwam (Doriene de Jong) 

https://www.mycologen.nl/paddenstoel-van-de-maand/
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In het maartnummer van het Natuurhistorisch 

Maandblad, een uitgave van het Natuurhistorisch 

Genootschap in Limburg, is een uitgebreid artikel 

verschenen van Mark Smeets en Jan Hermans over 

de eerste vondst van de Oranje sparrenhoutzwam 

(Pycnoporellus fulgens) in Limburg. Het artikel 

beschrijft herkenning, verspreiding en ecologie van 

deze soort die meestal op naaldhout en soms op 

loofhout wordt aangetroffen. De Oranje 

sparrenhoutzwam kan worden verward met de 

Vermiljoenhoutzwam (zie hiervoor onder 

Paddenstoel van de maand). Lees hier meer over 

deze ook voor heel Nederland relatief nieuwe 

soort: Oranje sparrenhoutzwam  

 

 
6 maart 29e Vlaamse mycologendag 

De Vlaamse mycologendag valt dit jaar op 6 maart en iedereen is van 
harte welkom bij de interactieve online-bijeenkomst. Lees hier meer over 
het programma en hoe je je kunt inschrijven: Vlaamse mycologendag  
 

 

 

 

 

15 maart Digitale lezing over voorjaars-

paddenstoelen 

Mede ingegeven door de beperkingen die de 

coronamaatregelen met zich meebrengen wil de 

NMV een serie digitale lezingen aanbieden die via 

Zoom gevolgd kunnen worden. Op maandag 15 

maart 19.30u zal Machiel Noordeloos het spits 

afbijten met een lezing over voorjaars-

paddenstoelen. Nadere details worden 

bekendgemaakt op de website van de NMV  

 

 

10 april Floradag 

Het programma van de Floradag 2021 is gelijk aan dat van de afgelaste Floradag van 2020, zie Coolia 
63(2), blz. 109-110. U kunt de presentatie die dag online volgen in Zoom. Er zal binnenkort een 
aanmeldformulier op de website verschijnen. Als deze is ingevuld en verstuurd, zult u op de dag voor 
de online-meeting een link ontvangen in uw email, om deel te kunnen nemen. 
 
29 mei Algemene Ledenvergadering 
De ALV zal worden gehouden op zaterdag 29 mei vanaf 10:00 tot ongeveer 12:30 uur. 
De vergadering zal, net zoals de Nieuwjaarbijeenkomst, online worden gehouden in Zoom. Er zal 
binnenkort een aanmeldformulier op de website verschijnen. Als deze is ingevuld en verstuurd, zult u 
op de dag voor de online-meeting een link ontvangen in uw email, om deel te kunnen nemen. 
 

Oranje sparrenhoutzwam (Mark Smeets) 

https://nhgl.nl/studiegroep/paddenstoelen/actueel?fbclid=IwAR3vL-jD2WRqt5kXPE3io5QIj5arRRecwQq3KPitx7YYI749csuCQdFreOw
https://kvmv.be/index.php/actueel/item/29ste-vlaamse-mycologendag-op-6-maart-2021
https://www.mycologen.nl/agenda/
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Actuele soorten 

De lente is in aantocht en de tijd is aangebroken voor de voorjaarspaddenstoelen. We willen graag 

de aandacht vestigen op een aantal soorten om de komende tijd naar uit te kijken. 

 

 

De fraaie rode kelkzwammen (Rode kelkzwam en 

Krulhaarkelkzwam) verschijnen al vroeg in het jaar 

en worden ook in maart nog behoorlijk vaak 

gemeld. De foto hierbij is van de Krulhaarkelkzwam 

en is gemaakt op 23 februari jl. in de Tichelgaten te 

Buren (Gelderland). De Rode kelkzwam en 

Krulhaarkelkzwam kunnen alleen microscopisch 

met zekerheid van elkaar worden onderscheiden. 

 

 

 

 

 

 

De Lentebekerzwam is dit jaar voor het eerst 

gemeld op 22 februari door Jan Slaats (zie foto) in 

Ospel (gemeente Nederweert, Limburg). De 

Lentebekerzwam lijkt vaak pas te verschijnen als de 

laatste sneeuw is verdwenen en heeft zijn piek in 

de maand maart. De Lentebekerzwam is vrij 

zeldzaam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elzenkatjesmummiekelkjes groeien op de 

mannelijke katjes van els. Je vindt ze soms in 

groten getale als je de moeite neemt wat te 

speuren in de strooisellaag of tussen het 

gebladerte naar zwart verkleurde afgevallen 

elzenkatjes. Het Elzenkatjesmummiekelkje is 

algemeen.  

 

 

 

 

Lentebekerzwam (Jan Slaats) 

Krulhaarkelkzwam (Carolien Reindertsen) 

Elzenkatjesmummiekelkje (Carolien Reindertsen) 
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De Rhododendronknopvreter is in de 

voorjaarsmaanden gemakkelijk te vinden op dode 

knoppen van Rhododendronstruiken. De schimmel 

wordt overgebracht door de Rhododendroncicade 

en heeft zich de afgelopen decennia sterk in 

Nederland verspreid. Voor meer informatie, lees 

hier: Natuurbericht  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Grote voorjaarsbekerzwam groeit op dood hout 

van naaldbomen en struiken op kalkrijke basische 

bodem. De meeste vindplaatsen bevinden zich in 

Flevoland en er zijn ook enkele vindplaatsen 

bekend in het noordoosten van ons land. De Grote 

voorjaarsbekerzwam is vrij zeldzaam. Zie ook dit 

Natuurbericht waarin nog enkele andere soorten 

voorjaarspaddenstoelen, waaronder de 

Voorjaarskluifzwam, de revue passeren. 

 

 

 

 

 

 

 

De Cedergrondbekerzwam groeit op humusarme 

grond onder Ceder en soms Taxus. De soort wordt 

vooral gemeld uit de provincies Noord- en Zuid-

Holland en van het Rivierengebied. Mogelijk wordt 

de verspreiding onderschat omdat Ceders ook 

voorkomen in private tuinen en bij tellingen 

daarom moeilijker kunnen worden meegenomen. 

Lees hier meer: Natuurbericht  

 

 

 

 

 

 

 

Rhododendronknopvreter (Jan Knuiman)  

Cedergrondbekerzwam (Rinus Baggerman)  

Grote voorjaarsbekerzwam (Jan Knuiman)  

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=25964
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=23330
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=19693
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Een soort die ook al vroeg in het jaar wordt gezien 

is het Blauwgroen trechtertje. Vanwege hun 

opvallende kleur en vorm zijn ze niet met andere 

soorten te verwarren. Het is een tamelijk algemene 

soort die je kunt aantreffen in vochtige graslanden. 

Het Blauwgroen trechtertje is aan een opmars 

bezig in Nederland zoals je hier kunt lezen: 

Natuurbericht  

 

 

 

 

 

 

Vacatures binnen de NMV 
Oproep van het bestuur van de NMV 

In 2021 en 2022 zullen er diverse bestuursleden reglementair aftreden en de secretaris en 

penningmeester zijn reeds tussentijds afgetreden. Voor de functie van secretaris binnen het bestuur 

heeft zich inmiddels een kandidaat gemeld. Op korte termijn hopen we de vacature van 

penningmeester te kunnen vervullen en op wat langere termijn die van voorzitter. Voor meer 

informatie, lees hier Vacatures NMV-bestuur  

 

 

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 NMV-

uitgave en dit ook weer opzeggen door een email te sturen naar abonnement  

 

 

Ben je een interessant nieuwtje op paddenstoelengebied tegengekomen of heb je misschien wel 

een bijzondere vondst gedaan? 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. 

Blauwgroen trechtertje (Jan Knuiman)  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25097
https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/oproep/
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/

