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1 september Hollandse zomer gunstig voor
stekelzwammen
Het is alweer vele jaren geleden dat we een zomer
hadden waar eind juli de eerste stekelzwammen
zich lieten zien. Als gevolg van langere periodes
met heerlijk strandweer lieten ze het de afgelopen
jaren vaak helemaal afweten. Dit jaar kunnen we
op de hogere zandgronden op veel plaatsen echter
weer volop stekelzwammen vinden. Lees hier
meer: Naturetoday

Blauwzwarte stekelzwam (Rob Chrispijn)
Monster)
8 september Heksen- en andere roodporieboleten
Heksenboleten en andere roodporieboleten zijn
populaire paddenstoelen, maar hun determinatie
verlangt nogal eens een zorgvuldige bestudering
van diverse specifieke kenmerken. Op 13
september hield Gerard Koopmanschap een onlinelezing over dit onderwerp. In aanloop naar de
lezing, verscheen er eerder op 8 september een
mooi artikel over dit onderwerp.
Roodnetboleet (Gerard Koopmanschap)

14 september De fraaie gifgordijnzwam en ander
fraais of giftigs Het lijkt erop dat de Fraaie
gifgordijnzwam geprofiteerd heeft van de relatief
natte zomer. In dit artikel bespreekt Menno
Boomsluiter deze paddenstoel en enkele andere
fraaie, maar soms giftige, soorten padden-stoelen.
Aan het eind van het artikel enkele wel-gemeende
adviezen om niet ziek te worden van het eten van
paddenstoelen.
Bundelmosklokje (Menno Boomsluiter)
22 september Melkzwammen herkennen in het
veld
Melkzwammen vormen een populaire groep
paddenstoelen. Dit interessante artikel beschrijft
hoe je ze kunt herkennen en van elkaar kunt
onderscheiden. Op maandag 27 september gaf
Chiel Noordeloos een online-lezing waarbij werd
ingegaan op een aantal lastig te onderscheiden
soorten. De lezing is hier terug te kijken: Onlinelezing
Zwavelmelkzwam (Henk Huijser)
27 september Grote kleefparasol op arboretum de
Dreijen te Wageningen
Op 26 september deed Rinus Baggerman een
mooie vondst van de Grote kleefparasol op
arboretum de Dreijen te Wageningen. De soort is
slechts bekend van 17 atlasblokken en staat als
ernstig bedreigd (EB) op de Rode lijst (2008). Lees
hier de Bijzondere waarneming van Rinus.

Grote kleefparasol (Rinus Baggerman)
29 september Paddenstoelen in de grote stad
Stedelijke gebieden kunnen opvallend rijk zijn aan
paddenstoelen. Daarom is het fijn dat er deze
herfst in Amsterdam een paddenstoelencursus
start die deelnemers laat kennismaken met wat er
kan worden aangetroffen aan paddenstoelen in
bermen, geveltuinen, parken en plantsoenen. Lees
hier meer: Paddenstoelen in de grote stad

Straatchampignon (Christiane Baethcke)
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Reacties van lezers
Stekelzwammen langs het Apeldoorns kanaal en op landgoed Woudhuizen Ruud Knol
In de jaren negentig heb ik ooit een berm gemonitord aan het Apeldoorns kanaal, daarbij werden
diverse soorten stekelzwammen ontdekt, destijds een grote bijzonderheid. Eef Arnolds heeft er in dit
Coolia-supplement Stekelzwammen aandacht aan besteed. Mede aangespoord door dit bericht van
1 september, heb ik de afgelopen weken deze berm en diverse andere bermen weer bezocht. Groot
was de verrassing toen ik, verspreid over diverse locaties, diverse soorten ontdekte: de Gezoneerde,
Fluwelige, Tengere en Wollige stekelzwam en eveneens de Avondrood- en Blauwvoetstekelzwam.
Alle meldingen van die vondsten zijn hier terug te vinden.

Onderkant Avondroodstekelzwam (Ruud Knol)
Het bleef overigens niet bij die ontdekkingen aan het kanaal. Ook een berm op het Apeldoornse
landgoed Woudhuizen heb ik bezocht, omdat daar in september 2014 ook een zestal soorten werd
ontdekt. Al die jaren daarna ben ik daar opnieuw geweest, maar heb helaas geen stekelzwammen
kunnen vinden. Echter op 30 augustus van dit jaar stonden de in dit album getoonde soorten er
weer! Het jaar kan met recht een goed jaar voor de Stekelzwammen worden genoemd!
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Website Natuurpunt.be en Paddenstoelenflits
De website https://www.natuurpunt.be/ biedt veel
informatie over allerlei activiteiten, cursussen, etc.
op natuurgebied in Vlaanderen. Ook op
paddenstoelengebied is er heel wat te vinden: het
herkennen van relatief gemakkelijk herkenbare
soorten op kleur, kennismaking met
vertegenwoordigers van enkele paddenstoelenfamilies en hun functies in de natuur, etc.

Kastanjeboleet (Anita Vercauteren)

In de laatste Natuurflits de Paddenstoel van de
(afgelopen) Maand: de Zwarte kluifzwam,
topvondsten aan het begin van dit paddenstoelenseizoen en andere wetenswaardigheden op het
gebied van paddenstoelen.

Zwarte kluifzwam (Natuurflits)

Vooruitblik
Oranje oesterzwam: Paddenstoel van het jaar
2021
Zoals we in het begin van het jaar al meldden in
onze nieuwsbrief, is de Oranje oesterzwam
uitgeroepen tot Paddenstoel van het jaar 2021.
Met het oog op komende periode, willen we je
nogmaals vragen om uit te kijken naar deze
prachtige oranjegekleurde oesterzwam en hem te
melden op het volgende emailadres:
phyllotopsis@mycologen.nl
Graag voorzien van (bewijs)foto’s, datum en locatie
(de vindplaatsen zullen niet via internet of op
andere wijze algemeen bekend gemaakt worden).

-4-

Oranje oesterzwam (Edo Goverse)

NMV-Excursies
De excursies zijn momenteel weer in volle gang en
ook voor oktober is er weer een goed gevuld
programma. Het complete excursie-programma
voor dit seizoen kun je hier vinden
Excursieprogramma NMV

Online lezingen
Ook in oktober gaan we weer verder met de onlinelezingen via zoom. Voor alle lezingen geldt dat ze
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
november en december staan er lezingen gepland.
Tot zooms.

11 oktober Lezing over wildplukken door Aldert
Gutter
Wildplukken is 'hot'. Steeds meer mensen doen het
en op Facebook groeit het aantal leden van
groepen waar informatie over eetbare soorten en
hun vindplaatsen wordt gedeeld nog steeds. Ook in
de traditionele media lezen we vaker over 'eten uit
de natuur'. De Nederlandse Mycologische
Vereniging houdt zich er niet mee bezig. Maar
sommige van haar leden dragen wel - uit eigen
naam - de noodzakelijke kennis over, want paddenstoelen eten is niet zonder risico. En ook als het
mis gaat zijn het NMV-leden die door artsen worden geraadpleegd bij de identificatie van gegeten
paddenstoelen, zodat een juiste behandeling kan worden ingezet... Iets over de geschiedenis en de
praktijk. Zoom-link
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25 oktober Lezing over het determineren van
gordijnzwammen door Thom Kuyper Op 25 oktober is
het de beurt aan Thom Kuyper om een lezing te geven
over het determineren van een hele lastige groep
paddenstoelen, de gordijnzwammen Zoom-link

Minicursus paddenstoelen
Onlangs is de educatiewerkgroep van de NMV
opgericht. Deze werkgroep ontwikkelt
cursusmateriaal op het gebied van de mycologie
om te voorzien in een groeiende behoefte van
liefhebbers van paddenstoelen. In 2020 heeft deze
werkgroep de Basiscursus paddenstoelen
ontwikkeld. Dit is een relatief uitgebreide cursus
van vijf binnen en vijf buitenbijeenkomsten,
waarbij verschillende onderdelen die belang zijn
voor het determineren van paddenstoelen de
revue passeren.
Uit het veld kwam het verzoek om naast een
gedegen basiscursus ook een kortere opstapcursus
te ontwikkelen. Dat heeft geleid tot het
ontwikkelen van deze minicursus paddenstoelen,
die is bedoeld voor mensen die nog niet zoveel
weten van paddenstoelen. Deze minicursus geeft een voorzetje om met paddenstoelen aan de slag
te gaan, gaat niet al te diep en is vooral bedoeld om mensen te fascineren, zodat ze zich verder
kunnen verdiepen in dit onderwerp. Een ander doel is om enkele basiszaken te illustreren die in het
veld aan de orde komen. Na deze cursus zullen de
cursisten beter begrijpen waar je in het veld op
moet letten om paddenstoelen op naam te kunnen
brengen. Ook biedt deze minicursus de
mogelijkheid om potentiële nieuwe
werkgroepleden te werven en om uw werkgroep
alsmede de NMV en KNNV te promoten.
Begeleiders van paddenstoelenwerkgroepen
kunnen voor meer informatie contact opnemen
met de educatiewerkgroep van de NMV via het
mailadres cursussen@mycologen.nl
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Vacature projectleider Paddenstoelenmeetnet
De Paddenstoelenstichting is per 1 januari 2022 op zoek naar een projectleider / landelijk
coördinator voor het Paddenstoelenmeetnet.
De stichting zoekt iemand die:
• ervaring heeft met projectmatig en in teamverband werken;
• goed overweg kan met databasebeheer inclusief zorgvuldige dataopslag;
• voldoende kennis heeft van paddenstoelen en de ecologie ervan;
• vrijwilligers goed kan enthousiasmeren en in staat is het vrijwilligersnetwerk uit te bouwen;
• zich schriftelijk en mondeling goed kan uitdrukken (jaarlijkse schriftelijke en mondelinge
rapportages) en verkregen resultaten kritisch kan analyseren;
• HBO/HBO+ niveau door relevante opleiding of ervaring is een pre;
• ambitie heeft om nieuwe projecten te acquireren.
Lees de volledige vacature
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
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.
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