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1 augustus Zeer zeldzame exoot in pot met 

peperplanten 

Op 1 augustus trof Marcella Houweling een 

prachtig paddenstoeltje aan in de pot bij haar 

peperplanten. Ze stuurde een mailtje naar de NMV 

met de vraag wat er in haar plantenbak groeide. 

Henk Huijser bevestigde het vermoeden dat het 

hier ging om een zeer zeldzame (exotische) 

parasolzwam, de Olijfplaatparasolzwam  

(Lepiota elaiophylla). De soort lijkt de laatste tijd 

steeds vaker op te duiken in serres of in huis. 

 

 

16 augustus Teleomorfe vorm van de 

Berkenweerschijnzwam op de Westerheide (Gld) 

Mooi werk van houtzwammenliefhebber en kenner 

Henk Monster uit Schaarsbergen. Henk maakt er 

een sport van om op zoek te gaan naar 

houtzwammen, deze langere tijd te volgen en er 

vervolgens een prachtige gedocumenteerde 

fotoserie van te maken. De afgelopen tijd ging 

Henk op zoek naar de zeldzame teleomorfe vorm 

van de Berkenweerschijnzwam, en vond hij in korte 

tijd enkele tientallen exemplaren. Lees hier het 

verhaal van Henks Bijzondere waarneming 

  
Berkenweerschijnzwam (teleomorf)  
(Henk Monster)  
 
Monster)  

Olijfplaatparasolzwam (Marcella Houweling) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/berkenweerschijnzwam-teleomorf.html/
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18 augustus Eindelijk schot in het verschijnen van 

paddenstoelen! Het lijkt erop dat op de meeste 

plaatsen het paddenstoelenseizoen nu echt 

begonnen is. Ondanks het afwisselende weer 

werden tot nu toe maar weinig paddenstoelen 

waargenomen. Maar daar lijkt nu een einde aan 

gekomen. De aantallen waargenomen 

paddenstoelen beginnen eindelijk wat toe te 

nemen. Nature today  

 

 

 

26 augustus Leemhoeden en houtsnipperhopen 

Leemhoeden vormen met hun dertien soorten in 

Nederland een relatief klein genus (geslacht). 

Ongeveer de helft van dat aantal soorten kan op 

houtsnippers of dood hout groeien. In dit 

natuurbericht worden er twee soorten besproken: 

de Fluweelleemhoed en de Geaderde leemhoed. 

Nature today  

 

 

 

28 augustus Witte heidevezelkop op Heiderust, 

Rheden (Gld)  

Een mooie vondst van een groepje paddenstoelen-

liefhebbers. Zij vonden op begraafplaats Heiderust 

een Witte heidevezelkop. Dit is goed nieuws, de 

soort staat namelijk te boek als ernstig bedreigd 

(EB) op de Rode lijst omdat hij met uitsterven 

bedreigd wordt. Lees hier meer over deze 

Bijzondere waarneming  

 

 

 

30 augustus Bleke vorm Spitsschubbige 

parasolzwam in kalkrijke berm 

In een kalkrijke berm langs het fietspad 

Wageningen-Bennekom vond Jan Knuiman diverse 

parasolzwammen waaronder veel Spitsschubbige 

parasolzwammen. Daaronder bevonden zich ook 

enkele bleke exemplaren. Lees hier meer over deze 

Bijzondere waarneming  

  

Hanenkammen (Piet Brouwer) 

Fluweelleemhoeden (Bert Tolsma) 

Witte heidevezelkop (Rinus Baggerman) 

Spitsschubbige parasolzwam, bleke vorm  
(Jan Knuiman) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28060
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28088
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/witte-heidevezelkop.html/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/spitsschubbige-parasolzwam-bleke-vorm.html/
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Vooruitblik 

1 september Paddenstoel van de Maand 

De Poederzwamgast is de Paddenstoel van de maand september. Lees hier meer over de PvdM 

 

23 september Symposium Levensbedreigende schimmels 

Als gevolg van menselijk ingrijpen worden amfibieën ernstig bedreigd door schimmelziekten en 

sterven planten, bomen en gewassen als gevolg van schimmelinfecties. Ook het aantal 

schimmelsoorten dat infecties bij mensen veroorzaakt neem toe. Met welke bedreigingen hebben 

we te maken, en wat zijn de mogelijke oplossingen? Lees hier meer over dit Symposium  

 

25 september Europese dag van de paddenstoel 

Voor het vijfde jaar achtereen vindt de Europese dag van de Paddenstoel plaats in negen landen. Op 

die dag zijn er ook in Nederland diverse activiteiten. Lees hier meer Dag van de paddenstoel  

 

 

Excursies  

Na enkele droge zomers hebben we dit jaar weer 

een echt ouderwetse Hollandse zomer. Het 

neerslagtekort van 2021 ligt tot nu toe ruim onder 

het gemiddelde. Mogen we komende herfst nu 

ook meer paddenstoelen verwachten? De 

ervaringen van de afgelopen weken lopen nogal 

uiteen: van meer dan honderd soorten per 

excursie tot drie keer niks om maar eens duidelijk 

aan te geven dat het echt helemaal niks was! Al 

die regen moet toch veel paddenstoelen 

opleveren? Kom er zelf achter en ga lekker op 

stap in je eentje of met anderen. Hieronder wat 

mogelijkheden om er op uit te trekken. 

 

NMV-excursies  

Op zaterdag 4 september gaat eindelijk het NMV-

excursieseizoen weer van start. Dan vindt de eerste 

excursie van dit jaar plaats op Landgoed Neerijnen 

onder leiding van Carolien Reindertsen. Dit betreft 

een opbelexcursie. Het telefoonnummer kun je 

vinden in het gele programmaboekje wat je bij 

Coolia 64(3) hebt ontvangen of kun je navragen bij 

de consul van de provincie waar de excursie 

plaatsvindt: Consuls Het complete excursie-

programma voor dit seizoen kun je hier vinden  

Excursieprogramma NMV  

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
https://www.mycologen.nl/events/symposium-levensbedreigende-schimmels/?fbclid=IwAR3CGlcDwwU3WKFyCXjzThDNf_n8Jb8ofl6IeIqbGH1AmP7W6qEuVNAyMNU
https://www.mycologen.nl/events/europaische-pilztag/
https://www.mycologen.nl/contact/consuls-dcs/
https://www.mycologen.nl/agenda/nmv-excursies/
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Excursies paddenstoelenmeetnet  

Speciaal voor de tellers van het 

paddenstoelenmeetnet worden excursies 

georganiseerd, maar iedereen is in principe 

welkom. Meer hierover in het gele programma-

boekje en Excursieprogramma meetnetten  

 

 

 

 

 

 

Excursies regionale paddenstoelenwerkgroepen  

Ook vanuit tal van paddenstoelenwerkgroepen 

worden de komende tijd excursies georganiseerd. 

Neem eens kijkje wat er mogelijk is bij een 

regionale paddenstoelwerkgroep: 

Excursieprogramma regionale werkgroepen  

 

 

 

 

 

Online lezingen 

De online-lezingen van het afgelopen voorjaar 

waren een enorm succes en we zijn daarom heel 

blij dat we voor de komende herfst een nieuwe 

serie online-lezingen kunnen aankondigen. Er zijn 

diverse lezingen over het determineren van 

verschillende soortgroepen paddenstoelen, het 

belang van karteren, paddenstoelenfotografie en 

samenleven van schimmels en planten. Hierbij een 

overzichtje van wat je in de maand september mag 

verwachten. Alle lezingen zullen starten om 19.30 uur (inloggen kan vanaf 19.15 uur, registreren is 

hiervoor niet nodig). Zie voor meer informatie Online-lezingen. Na afloop is er gelegenheid tot het 

stellen van vragen. Ook voor oktober, november en december staan er lezingen gepland. Tot zooms.  

 

 

6 september Paddenstoelen op de kaart - over het 

hoe en waarom van paddenstoelen karteren 

Lezing door Inge Somhorst namens de 

karteringscommissie (KC) van de NMV. Zie voor 

meer informatie: Online-lezingen. Zoom-link: 

Lezing Inge Somhorst  

  

https://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/meetnet-excursies/
https://www.mycologen.nl/agenda/excursieprogramma/
https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
https://us06web.zoom.us/j/83221802430
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27 september Melkzwammen herkennen in het 

veld  

Lezing door Chiel Noordeloos. Melkzwammen 

behoren tot de populaire geslachten van padden-

stoelen vanwege hun waarde als aanvulling op het 

menu, vooral in het buitenland. Ze zijn als geslacht 

gemakkelijk te herkennen aan de melk die bij 

beschadiging uit het gekneusde weefsel vloeit. 

Ondanks dat kan de determinatie van 

melkzwammen lastig zijn. Tijdens de online-lezing 

wordt hierop ingegaan. Zie voor meer informatie: 

Online-lezingen. Zoom-link: Lezing Chiel Noordeloos 

 

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. 

13 september Heksenboleten en andere 

roodporieboleten  

Lezing door Gerard Koopmanschap. In Nederland 

komen diverse boleten voor met rode of oranje 

poriën. Ondanks dit gemeenschappelijke kenmerk 

kunnen ze tot totaal verschillende geslachten 

behoren. Tijdens deze lezing zullen de voornaamste 

kenmerken van de verschillende heksenboleten, van 

soorten uit het geslacht Rubroboletus waartoe de 

Satansboleet behoort en tenslotte van twee soorten 

uit het geslacht Chalciporus, waartoe de peperboleet 

behoort. Zie voor meer informatie: Online-lezingen. 

Zoom-link: Lezing Gerard Koopmanschap 

Fraaie roodnetboleet (Jan Knuiman) 

Zwavelmelkzwam (Henk Huijser) 

https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
https://us06web.zoom.us/j/84386389417
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/
https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
https://us06web.zoom.us/j/82967246808

