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7 juni Online-lezing over fluweelboleten door 

Chiel Noordeloos 

Deze presentatie was alweer de zevende, en 

voorlopig de laatste online-lezing uit de reeks die 

de NMV dit voorjaar heeft aangeboden. Chiel 

Noordeloos behandelde deze keer de 

fluweelboleten, en enkele andere soorten boleten 

die vanaf de voorzomer te vinden zijn. Hij ging 

daarbij vooral in op de manier waarop je de 

verschillende soorten kunt herkennen in het veld, 

en wat daarbij de beperkingen zijn. De online-

lezing is hier terug te kijken: Online lezing Chiel 

Noordeloos 

 

 

 

23 juni Korrelige taaiplaat kan tegen warm, droog 

en nat weer  

Een toekomstperspectief met een toename van 

hittegolven en extreme regenval lijkt 

paddenstoelen als de Korrelige taaiplaat niet erg te 

deren. Lees hier meer over dit interessante 

onderwerp Naturetoday.nl 

 

 

 

Korrelige taaiplaat (Martijn Oud) 

Blauwvlekkende fluweelboleet  
((Chiel Noordeloos) 

https://drive.google.com/file/d/1500qxhGvINmwUiczvqKSx_9x5t22crmt/view
https://drive.google.com/file/d/1500qxhGvINmwUiczvqKSx_9x5t22crmt/view
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27840
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7 juli Fragiele inktzwammen vaak lastig te 

determineren  

Veel inktzwamsoorten zijn maar een kort leven 

beschoren. Ze zijn dunvlezig en ontwikkelen zich 

snel. Daarna zijn ze even snel weer verdwenen. 

Lees hier meer over deze fascinerende groep 

paddenstoelen Naturetoday.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 juli Blanke pronkridder in wegberm Buren 

(Gelderland) 

Op 11 juli vond Carolien Reindertsen een groepje 

Blanke pronkridders op een hondenuitlaatstrook 

aan de rand van het pittoreske Buren. Lees hier 

meer over deze Bijzondere waarneming    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 juli Brandplekmosklokje in Nationaal Park De 

Meinweg (Limburg) 

Tijdens een wandeling in Nationaal Park De 

Meinweg, ontdekte Peter Eenshuistra het uiterst 

zeldzame Brandplekmosklokje. Deze soort is 

bekend van slechts 2 atlasblokken in ons land. Lees 

hier meer over Peters Bijzondere waarneming  

 

 

 

 

 Brandplekmosklokje (Peter Eenshuistra) 

Blanke pronkridder (Carolien Reindertsen) 

Kapjesinktzwam (Wil Stelling) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27892
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/blanke-pronkridder.html/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/brandplekmosklokje.html/
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16 juli Netstelige heksenboleet op stadsmuur in 

Wageningen 

Een bijzondere waarneming van een groepje 

paddenstoelen deed Theresia Waalderbos in 

Wageningen en plaatste die op de Facebookgroep 

van de NMV. Op diverse plekken van de stadsmuur 

groeiden namelijk behoorlijk grote boleten met 

hoeden van minstens 15 cm doorsnee. Nader 

onderzoek van Jan Knuiman wees uit dat het om de 

Netstelige heksenboleet ging. Vermoedelijk heeft 

deze ectomycorrhizavormer de uitlopers van de 

wortels van lindebomen aan de andere kant van de 

muur weten te bereiken. Een eindje verderop 

werden ook Netstelige heksenboleten in het gazon 

aangetroffen eveneens in de nabijheid van 

lindebomen.  

 

 

 
 
24 juli Grauw oorzwammetje bij de Meent in 
Beusichem (Gelderland) 
Dat oorzwammetjes niet altijd op hout groeien, 
bewijst deze bijzondere waarneming van Jan 
Knuiman wel. Op 10 juli trof hij tijdens een 
wandeling op een recreatiegebied bij Beusichem, 
het zeldzame Grauwe oorzwammetje aan. Lees hier 
meer over dit bijzondere oorzwammetje Bijzondere 
waarneming 

 

 

 

 

 

  

Grauw oorzwammetje (Jan Knuiman) 

Netstelige heksenboleet (Theresia Waalderbos) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/grauw-oorzwammetje.html/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/grauw-oorzwammetje.html/
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Nieuwe publicaties 

Juni Slijmzwammennieuws #2 

In navolging van de succesvolle nieuwsbrief over 

slijmzwammen die in januari voor het eerst online 

verscheen, kun je nu ook deel 2 downloaden op 

onze website. In de nieuwsbrief wordt in 

begrijpelijke taal alles uitgelegd wat je over 

slijmzwammen wilt weten. In deze aflevering kun je 

onder andere meer lezen over het maken van een 

preparaat, over de bouw en het opkweken van 

slijmzwammen (vervolg) en nog heel veel meer. 

Slijmzwammennieuws  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwacht Pilze und Flechten - Morphologie, 

Systematik, Bestimmung Erkennung von 

Gattungen samt ihrer typischen, häufigen oder 

auffälligen Arten 

Dit boek geeft je een overzicht van de wondere 

wereld van paddenstoelen en korstmossen, met 

een enorme verscheidenheid aan vormen, groot en 

klein, van kleuren, geuren, smaken, ingrediënten, 

remedies, toepassingen en manieren van leven. 

Het werk behandelt de structuur, manier van leven 

en verwantschap, evenals identificatiesleutels voor 

soort- en geslachtsdiagnoses voor schimmels en 

korstmossen van alle groepen. Er zijn 258 

kleurenfoto’s opgenomen. Voor meer informatie 

zie: Pilze und Flechten  
 
 
 
 
 
 

  

https://www.mycologen.nl/Slijmzwammen/nieuwsbrief/No_2_slijmzwammennieuws.pdf
https://www.beck-shop.de/bresinsky-pilze-flechten-morphologie-systematik-bestimmung/product/32374183
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Oproep dubbelganger Sneeuwvloksatijnzwam 
Chiel Noordeloos 
De Sneeuwvloksatijnzwam - Entoloma sericellum is een zwammetje waarvan velen denken dat dit 

gemakkelijk in het veld te determineren is. Het is een vrijwel wit zwammetje, soms met iets oker in 

de hoed, geheel fijnviltig en niet doorschijnend gestreept, fraai roze plaatjes en een witte, bijna 

doorschijnende steel. De Verspreidingsatlas meldt ’Veldwaarneming kan voldoende zijn voor 

validatie.’ Het kan dus op de lijst van gevonden paddenstoeltjes en hoeft niet mee naar huis te 

worden genomen, is dan de gedachte. Helaas voor sommigen, maar niets is minder waar…. 

Enkele jaren geleden beschreef ik samen met Anton Hausknecht uit Oostenrijk een dubbelganger van 

de Sneeuwvloksatijnwam: E. cuboidoalbum, die, zoals de naam al suggereert, sporen heeft met een 

heel andere vorm: ze zijn bijna vierkant in zijaanzicht. Inmiddels is de soort gevonden in Noorwegen 

en Denemarken en ook al tweemaal in Nederland: eenmaal in een vochtig Elzenbosje en ook 

eenmaal in een grasland, in beide gevallen op kalkhoudende leem. Ze werden bij toeval ontdekt 

tijdens het barcoderingsproject, waar ze destijds zijn ingeleverd als E. sericellum. Microscopisch 

onderzoek bevestigde de identificatie: ze hadden de typische kubusachtige sporen. Omdat we nog 

maar zo weinig waarnemingen hebben van deze soort is nog onduidelijk of je ze ook in het veld kunt 

herkennen. Op grond van onze beperkte kennis lijkt het er op dat de echte E. sericellum toch vaak 

wat oker wordt in het hoedcentrum, en dat E. cuboidoalbum spierwit is. Ook zou er een verschil in 

ecologie kunnen zijn. Graag wil ik mijn vermoedens beter kunnen onderbouwen en zou daarom 

graag meer materiaal willen bekijken. Overigens hebben we sterke aanwijzingen dat er nog meer 

soorten schuil gaan onder de noemer Sneeuwvloksatijnzwam. 

Sneeuwvloksatijnzwam - E. sericellum (Chiel Noordeloos) 
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Oproep 

Het loont dus de moeite om er als Sneeuwvloksatijnzwam uitziende paddenstoeltjes toch eens mee te 

nemen en te bekijken: hebben ze afwijkende sporen en/of cystiden, maak dan goede foto’s van het 

materiaal, droog ze en bezorg ze te zijner tijd bij mij zodat we meer inzicht kunnen krijgen in dit 

interessante fenomeen.  

Adres Machiel Noordeloos: Ronsseweg 726, 2803WZ Gouda. Email m.noordeloos@mac.com. 

 

Mocht je zelf niet over een microscoop beschikken en ook geen ervaring hebben met drogen en 

versturen, probeer dan iemand te vinden die je daarbij kan helpen. Eventueel kan ook de consul van 

jouw provincie (zie NMV-consuls) geraadpleegd worden. 

 

 

Vooruitblik  

Excursieprogramma: zoals het er nu naar uitziet kunnen vanaf september de NMV-excursies weer 

doorgaan (als de corona-maatregelen dat tegen die tijd toelaten uiteraard!). Het gehele 

excursieprogramma kun je hier terugvinden: Excursieprogramma NMV  

 

 

1 augustus Paddenstoel van de Maand 

De Sneeuwvloksatijnzwam is tot Paddenstoel van de maand augustus gekozen. Lees hier meer over 

de PvdM 

 

 

Dubbelganger van de Sneeuwvloksatijnzwam - E. cuboidoalbum (Chiel Noordeloos) 

mailto:m.noordeloos@mac.com
https://www.mycologen.nl/contact/consuls-dcs/
https://www.mycologen.nl/agenda/nmv-excursies/
https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
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Nieuws van de werkgroep educatie 

Werkgroep educatie 

De werkgroep educatie van de NMV houdt zich bezig met de ontwikkeling van cursussen en het 

verzorgen van (online-)lezingen op het gebied van paddenstoelen en de ecologie daarvan. De NMV 

doet dit in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en 

de Paddenstoelenstudiegroep Limburg (PSL) van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg. 

 

Vanaf begin september zullen er binnen diverse paddenstoelenwerkgroepen een minicursus en / of 

basiscursus paddenstoelen worden verzorgd. Ook zal er rond begin september een tweede cyclus 

online-lezingen van start gaan. Voor meer informatie wat er in een regio wordt georganiseerd, 

verwijzen we graag naar de plaatselijke afdelingen van genoemde verenigingen. 

 

Minicursus 

De minicursus is speciaal ontwikkeld voor mensen 

die weinig of geen ervaring hebben met 

paddenstoelen en nog geen lid of onlangs lid 

geworden zijn van een paddenstoelenwerkgroep. 

Deze cursus bestaat uit een presentatie over 

paddenstoelen en een excursie. Na de excursie 

kunnen door de cursisten meegebrachte 

paddenstoelen worden besproken om te illustreren 

wat een determinatie van een paddenstoel 

inhoudt. In een vervolgcursus (bijvoorbeeld de 

basiscursus) kan het determineren van 

paddenstoelen verder worden geoefend. 

 

 

Basiscursus 

De basiscursus is ontwikkeld voor mensen die al 

wat langer met paddenstoelen in de weer zijn en 

zich graag verder willen verdiepen in het wel en 

wee daarvan. De cursus bestaat uit een vijftal 

presentaties en een even groot aantal excursies. 

Het leren onderscheiden van vormgroepen en 

geslachten, de functies en samenhang van 

paddenstoelen en schimmels in en met de 

omringende natuur zijn belangrijke aspecten van 

de basiscursus. Microscopie maakt geen deel uit 

van de cursus, maar er wordt aan gewerkt om ook 

een microscopiecursus te introduceren in 

paddenstoelenwerkgroepen die daarvoor interesse 

hebben. 
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Online-lezingen 

Na de door veel mensen zeer gewaardeerde eerste 

lezingencyclus begin dit jaar (Eerste serie online-

lezingen) starten we rond begin september met 

een tweede cyclus. Het accent van de lezingen zal 

net zoals bij de eerste cyclus, liggen op het 

herkennen van soorten en geslachten 

paddenstoelen. Daarnaast komen ook ecologische 

aspecten, het inventariseren van paddenstoelen en 

wildplukken aan bod. 

 

Actuele soorten 

In de afgelopen nummers van ons maandjournaal, besteedden we veel aandacht aan de meest 

actuele soorten van het moment. Aangezien we verwachten dat er binnenkort weer veel meer 

soorten paddenstoelen gevonden gaan worden, hebben we besloten om deze rubriek voorlopig even 

‘in de ijskast te parkeren’. Tegen het eind van de herfst nemen we deze rubriek weer op.  

 

 

 

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://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/

