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6 april Rhododendronknopvreter of 

Rhododendronbladvreter? 

Tijdens een wandeling in de Oranjerie van Groot 

Warnsborn, trof Kees van Oorde op een 

Rhododendron diverse bladeren aan met dode 

plekken. Deze plekken waren begroeid met kleine 

vruchtlichamen van de Rhododendronknopvreter. 

Lees hier meer over deze bijzondere vondst: 

Bijzondere waarneming 

 

 

 

 

 

7 april Morchella dunensis vorig jaar herkend als 

nieuwe Nederlandse morieljesoort 

Vorig jaar bleek dat er in de duinen een 

morieljesoort voorkomt die niet eerder in 

Nederland als zodanig was herkend: Morchella 

dunensis. Hij wordt voor het gemak 'Duinmorielje' 

genoemd, maar eigenlijk heeft deze soort nog geen 

officiële Nederlandse naam. Lees hier alles over 

deze nieuwe morieljesoort: Natuurbericht 

 

 

 

 

  

‘Duinmorielje’ (Gerard Koopmanschap) 

Rhododendronknopvreter (Kees van Oorde) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/rhododendronknopvreter.html/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26124
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9 april Reuzenbreeksteel in een tuinkas te Geulle 

(Limburg) 

Jos Kamp keek raar op toen hij in zijn tuinkas een 

grote witte paddenstoel aantrof. In eerste instantie 

dacht hij aan een vaalhoed of een ridderzwam-

achtige, maar microscopisch onderzoek wees al 

gauw uit dat dit één van de breeksteeltjes moest 

zijn. Lees hier meer over de vondst van Jos: 

Bijzondere waarneming  

 

 

 

 

10 april Floradag 2021 

Op zaterdag 10 april was het weer tijd voor de 

jaarlijkse Floradag. Deze vond digitaal plaats via 

Zoom. Het programma bestond uit een aantal zeer 

interessante lezingen van verschillende sprekers. 

Wil je de lezingen nog eens rustig nakijken, dat kan 

dan hier: Floradag  

 

 

 

 

12 april Online lezing over morieljes door Gerard 

Koopmanschap  

Op 12 april was het de beurt aan Gerard 

Koopmanschap om de derde online-lezing van de 

NMV te verzorgen. Gerard ging tijdens de lezing in 

op morieljes uit de esculenta-groep. De lezing werd 

druk bezocht en na afloop werden er nog vele 

vragen gesteld en beantwoord. De online lezing is 

hier terug te kijken: Lezing morieljes  

 

 

 

13 april Tropische vlekplaat en Roze kleefhoedje 

op paardenvijgen  

Een geluksdag voor Henny Klein, die tijdens een 

wandeling in Midlaren een hoop met 

paardenvijgen op haar pad trof. Op de vijgen vond 

ze twee heel bijzondere soorten, die beide 

zeldzaam bleken te zijn: de Tropische vlekplaat en 

het Roze kleefhoedje. Lees hier meer over deze 

twee vondsten van Henny: Bijzondere waarneming 

vlekplaat en Bijzondere waarneming kleefhoedje 

 

Kersentrilzwam (Ton Hermans) 

Reuzenbreeksteel (Jos Kamp) 

Roze kleefhoedje (Henny Klein) 

Hersenkronkelmorielje (Michael Loizides) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/reuzenbreeksteel.html/
https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/floradag-2021/
https://drive.google.com/file/d/1VGZWuan87sslOrYMDdGtymssJV6HCX_1/view
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/tropische-vlekplaat.html/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/tropische-vlekplaat.html/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/roze-kleefhoedje.html/
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16 april Gladsporig troepzwammetje op stro in 

Wageningen 

Op zijn moestuin, trof William de Jong een natte 

baal stro met kleine zwarte bolletjes. 

Microscopisch onderzoek wees uit dat het hier 

gaat om het zeer zeldzame Gladsporig 

troepzwammetje. Deze soort is na 1990 pas één 

keer eerder in ons land gevonden Bijzondere 

waarneming 

 

 

 

 

 

21 april Paddenstoelen in het voorjaar en vroege 

zomer 

In dit natuurbericht bespreekt Machiel Noordeloos 

paddenstoelen die je de komende tijd kunt 

verwachten zoals voorjaarssatijnzwammen en 

diverse andere paddenstoelen waaronder 

plantenparasieten. Lees meer: Natuurbericht of kijk 

de online-lezing van 26 april terug en kom meer te 

weten over de bijzondere leefwijze van 

voorjaarssatijnzwammen: Lezing 

voorjaarspaddenstoelen 2  

 

 

 

Vooruitblik 

Alle live-bijeenkomsten van de NMV afgelast 

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

 

1 mei Paddenstoel van de Maand 

Kroonroest is tot Paddenstoel van de maand mei gekozen. Lees hier meer over de PvdM  

 

10 mei Online-lezing over de boeiende wereld van de roesten door Aad Termorshuizen 

Tijdens deze lezing neemt Aad ons mee in de bijzondere wereld van de roestschimmels. Dit zijn 

schimmels die alleen op groene, levende planten voorkomen en een intrigerende levenscyclus 

hebben met tal van sporen en voor veel soorten ook nog eens met het merkwaardige fenomeen van 

een ‘verplichte’ waardplantwisseling. Voor een deel bedreigen ze de wereldvoedselvoorziening, maar 

de meeste soorten leiden een onschuldig bestaan in de natuur. Iedereen die daar oog voor heeft kan 

deze schimmels waarnemen en determineren. Hoe dat kan, wordt toegelicht in deze lezing. Deze 

gratis lezing is toegankelijk voor iedereen (ook voor niet-leden van de NMV). De Zoom-link zal t.z.t. 

op onze website verschijnen (registreren is hiervoor niet nodig). Zie verder: Lezing roesten  

 

Gladsporig troepzwammetje (William de Jong) 

Harde voorjaarssatijnzam (Machiel Noordeloos) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/gladsporig-troepzwammetje.html/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/gladsporig-troepzwammetje.html/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27581
https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
https://www.mycologen.nl/paddenstoel-van-de-maand/
https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-over-roestschimmels/
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24 mei Online-lezing over schimmels, korstmossen en (korst)mosparasieten door Henk-Jan van der 

Kolk  

In deze lezing gaat Henk-Jan in op de verschillen in het ontstaan en de levenswijze van allerlei 

soorten schimmels, waaronder korstmossen en (korst)mosparasieten en worden geïllustreerd aan de 

hand van aansprekende soorten. In het veld is het niet altijd makkelijk te zien of een soort nu een 

‘echte schimmel’ of een korstmos is en ook daar zal Henk-Jan op ingaan. Deze lezing wordt 

aangeboden door de NMV en BLWG (Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV). 

Voor meer info zie tegen die tijd: Agenda  

29 mei Algemene Ledenvergadering (ALV) 
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. U kunt 

zich hier aanmelden voor de ALV . Nog geen lid van de NMV? Dan kunt u zich hier aanmelden: 

lidmaatschap 

 
 

Actuele soorten 

De lente is in volle gang, hoewel het weer van de afgelopen tijd soms anders doet denken. Toch zijn 

we vol verwachting van wat we de komende tijd tegenkomen. Hierbij een aantal soorten om naar uit 

te kijken. 

 
Het Zilveren boomkussen is geen zwam maar 

een slijmzwam (myxomyceet), net zoals 

Heksenboter en diverse boomwratten. Het 

Zilveren boomkussen is aanvankelijk wittig tot 

cremekleurig en krijgt bij rijpheid een zilveren 

glans. In de eindfase van haar ontwikkeling 

breekt het sporenstof door de 

oppervlaktelaag heen en krijgt het geheel een 

bruinvlekkerig uiterlijk. Vaak wordt het 

Zilveren boomkussen als Boompuist gemeld  

Zilveren boomkussen, jong (Jan Knuiman) 

Zilveren boomkussen, oud (Jan Knuiman) 

bij onder andere waarneming.nl, maar dit is 

een verouderde naam die thans 

gereserveerd is voor een echte zwam: Postia 

ptychogaster. Oppervlakkig bezien kunnen 

de twee soorten op elkaar lijken met name 

als ze jong zijn. Een slijmzwam als het 

Zilveren boomkussen veeg je gemakkelijk 

weg van de plek waar die groeit; een echte 

zwam verwijderen is vaak lastiger. Bovendien 

is het Zilveren boomkussen meer een soort 

van het voorjaar en de Boompuist meer van 

de herfst. 

https://www.mycologen.nl/agenda/
https://www.mycologen.nl/events/algemene-ledenvergadering-2021/
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/
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Brandnetel-zeggeroest In het voorjaar kun je 

roesten aantreffen op zeer algemene planten. 

Roesten zijn parasieten, d.w.z. ze leven ten koste 

van de plant of planten waarop ze leven. Bij 

roesten zijn dat vaak twee waardplanten. 

Brandnetel-zeggeroest is er een voorbeeld van. Het 

is een prachtige, kleurrijke verschijning die je kunt 

tegenkomen op brandnetel. De soort is vrij 

algemeen en je hebt een grote kans deze in dit 

jaargetijde te vinden als je een veld met 

brandnetels doorzoekt. Zie ook onder Vooruitblik 

over de lezing van Aad Termorshuizen. 

 

Nog zo’n typische voorjaarssoort is de 

Tijgertaaiplaat. Deze soort dankt haar naam aan 

het ‘getijgerde’ uiterlijk, dat duidelijk zichtbaar is 

op de hoed en steel. Tijgertaaiplaten worden 

vooral gevonden op dood loofhout, dat deels in het 

water ligt (voornamelijk op dood wilgen,-en 

populierenhout). Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat deze mooie soort volop wordt gevonden in de 

buurt van de grote rivieren. Lees ook dit 

interessante Natuurbericht over de Tijgertaaplaat: 

een paddenstoel van tegenstellingen. 

 

De Gewone wimperzwam wordt het hele jaar door 

gevonden. Het is dus geen typische voorjaarssoort, 

maar wordt in de lente ook vaak gemeld. Grote 

kans dat een wimperzwam op rottend hout en met 

lange randharen de Gewone wimperzwam betreft. 

Doorgaans gaan wimperzwammen echter onder de 

microscoop om structuur en lengte van de haren te 

bekijken. Daarnaast zijn ornamentatie, vorm en 

grootte van de sporen van belang. Wil je aan de 

slag met wimperzwammen? Dan is dit prachtige 

werk van Henk Huijser vast wat voor je: Het 

geslacht wimperzwam  

 

Tussen eind april en begin juni kun je de 

Voorjaarspronkridder aantreffen in parken, tuinen 

en langs wegbermen. De soort is te herkennen aan 

haar wit-, beigekleurige hoed, die wel tot 15 cm 

groot kan worden. De hoed is dikvlezig en de 

smalle lamellen zitten erg dicht op elkaar. De zwam 

heeft een doordringende meelgeur, die niet door 

iedereen gewaardeerd wordt. De soort groeit vaak 

in de buurt van bomen of struiken maar is niet 

gebonden aan een bepaalde boomsoort. 

Brandnetel-zeggeroest (Wendy van der Heeden) 
Heeden) 

Voorjaarspronkridder (Gerard Koopmanschap) 

Tijgertaaiplaat (Carolien Reindertsen)  

Gewone wimperzwam (Henk Huijser)  

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=19885
https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/wimperzwammen/
https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/wimperzwammen/
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Wat vindt u zo intrigerend aan paddenstoelen? 

U kent mij niet maar ik heb een vraag voor u. Ik studeer illustratie aan de HKU (Hogeschool voor de 

Kunsten Utrecht) en heb een idee voor een leuk project waar ik uw hulp bij nodig heb. Ik ben 

benieuwd naar uw fascinatie voor paddenstoelen en ik zou het erg leuk vinden om hierover met u in 

gesprek te gaan. Vragen zoals: wat is uw favoriete paddenstoel en waarom? En waardoor bent u 

geïnteresseerd geraakt in paddenstoelen? Of een bijzondere ervaring of herinnering, iets wat te 

maken heeft met paddenstoelen.  

Ik wil uw verhalen graag vast leggen in beeld en tekst zodat ze misschien andere leden gaan 

inspireren of intrigeren over de bijzondere wezens die wij paddenstoelen noemen. 

Aan de hand van deze uitkomsten maak ik dan illustraties en wordt het misschien een boekje of komt 

het als extraatje bij de Coolia. Als u het leuk lijkt om hier aan mee te helpen hoor ik het graag! Graag 

uw mail naar dit adres (emmanapje@outlook.com). Een klein of groot verhaal alles mag, ik kijk uit 

naar uw reactie, alvast hartelijk bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

Emma Nap 

 

Actie: zwammetjes op ‘moestuintjes’ 

Sommige supermarkten delen momenteel weer 

‘moestuintjes’ uit of hebben die onlangs 

uitgedeeld. Tijdens soortgelijke acties afgelopen 

jaren verschenen op deze moestuintjes soms 

interessante ascomyceten, waaronder het Gesteeld 

spikkelschijfje, het Roze mestzwammetje en 

verschillende soorten bekerzwammetjes. 

 

 

 

‘Moestuintje’ (Melchior van Tweel)  

Gesteeld spikkelschijfje in ‘moestuintje’ 
(Melchior van Tweel)  

Actie 

Verschijnen er dit jaar ook interessante 

paddenstoeltjes op jouw moestuinbakjes? 

Stuur even een fotootje met naam van het 

paddenstoeltje (indien bekend) naar de 

redactie! In het  volgende nummer plaatsen 

we de meest bijzondere waarnemingen. 

mailto:emmanapje@outlook.com
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Monografie vaalhoeden in Groenland 

Het geslacht Hebeloma (vaalhoeden) staat nu niet bepaald bekend als een geslacht van makkelijk te 

determineren soorten. Onlangs is er een monografie over in Groenland voorkomende soorten van dit 

geslacht verschenen. Er worden 28 soorten in de monografie beschreven en het bevat sleutels naar 

secties, subsecties en soorten. Van de ongeveer 35 soorten vaalhoeden die in Nederland voorkomen 

worden er in het artikel negen behandeld. Het artikel lijkt ons vooral interessant voor mycologen met 

een speciale interesse voor vaalhoeden. Lees meer: Monografie Hebeloma  

 

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 Melchior van Tweel 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 meer: 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 door een email te sturen naar: 

abonnement  

 

 

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 

onder: 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. 

https://mycokeys.pensoft.net/article/63363/
https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/oproep/
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/

