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Terugblik
Eerst even een mededeling van Melchior van Tweel, secretaris NMV:
Russulaboek deel 1 van Sarnari is zoek
In de NMV-bibliotheek is het Italiaanse boek van Sarnari over de Europese Russula's deel 1 al enige
tijd zoek. Er zijn verschillende leden die het boek willen lenen, maar het is onbekend waar of bij wie
het boek zich bevindt. Een verzoek aan een ieder: kijk eens in je boekenkast of dit boek uit de NMVbibliotheek daar toevallig staat. Zo ja, dan bij dezen het verzoek om het boek snel terug te brengen.

6 oktober Reuzendikhoeden in de voortuin
Het is de droom van elke mycoloog om verrast te
worden door twaalf Reuzendikhoeden in je eigen
voortuintje. Dat overkwam de bewoners van een
nieuwbouwhuis in Koedijk op 18 september. De
Reuzendikhoed staat bekend om zijn voorkeur voor
licht bemeste weilanden en dijken. Dat deze
zeldzame paddenstoel ook nog keurig aangeharkte Reuzendikhoed (Agnes van de Wolfshaar)
voortuintjes in nieuwbouwwijken ambieert, had
niemand ooit gedacht. Lees hier het hele artikel
Monster)

8 oktober Podcast Vroege Vogels over paddenstoelen
Dat ook een radioprogramma over paddenstoelen
erg boeiend kan zijn om naar te luisteren, bleek wel
uit een aflevering van het programma Vroege
Vogels van 8 oktober. Carolien Reindertsen en
Quincy Holzapfel werden daarin geïnterviewd over
het wel en wee van paddenstoelen en over wat zij
zo boeiend vinden aan paddenstoelen. De podcast
is hier terug te luisteren: Podcast paddenstoelen

8 oktober Zandaardtong in De Kerf bij Bergen aan
Zee (Noord-Holland)
In het kader van onze fotowedstrijd die we rond de
Europese Dag van de Paddenstoel (25 september)
hadden georganiseerd (zie verderop in deze
nieuwsbrief), ontving de redactie van het
maandjournaal deze leuke inzending van Frans de
Buijzer. In Bergen aan Zee trof hij deze vrij
zeldzame Zandaardtong aan. De Zandaardtong
staat als Ernstig bedreigd (EB) op de Rode
lijst(2008) Bijzondere waarneming
Zandaardtong (Frans de Buijzer)

9 oktober NMV-excursie op landgoed Soelen (gemeente Buren, Gelderland)
Prachtig weer, ruim honderd vondsten en enthousiaste deelnemers bij een NMV-excursie op
landgoed Soelen. Meest opvallende vondst was misschien wel die van een grote groep opvallend
grote hertenzwammen met een heel donkere hoed. Op de foto Sjoerd-Dirk Fiaschi, Alex de Meijer,
Thom Kuyper en Jan Knuiman in conclaaf bij het fenomeen. Microscopisch onderzoek maakte
duidelijk dat het toch ging om de Gewone hertenzwam

Deelnemers in overleg bij een grote groep Gewone hertenzwammen (Carolien Reindertsen)
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10 oktober Harige manteltruffel in het Roderveld
te Rossum (Overijssel)
Weer een prachtvondst van Ronald Morsink! Dit
keer besloot hij om een drooggevallen beekje in
Rossum af te speuren naar paddenstoelen en daar
vond hij deze Harige manteltruffel. De soort is
uiterst zeldzaam en slechts bekend van twee
atlasblokken in ons land. Lees hier de Bijzondere
waarneming van Ronald.

Harige manteltruffel (Ronald Morsink)

17 oktober Een waaiervormige sporeneter op
Dikrandtonderzwam bij Deventer (Overijssel)
Op één van zijn paddenstoelentochten rond
Deventer, vond Roel van Dam een
Dikrandtonderzwam die aan de onderkant bezet
was met een waaiervormige sporeneter. Met
behulp van Henk Monster op het forum van
waarneming.nl, kon de soort benoemd worden en
is deze inmiddels ook microscopisch gecontroleerd
en bevestigd door Riet van Oosten en Eduard
Osieck. Lees hier over de bijzondere vondst van
Roel.

19 oktober Bescherming van zeldzame
paddenstoelen in Zeist
In Zeist is al jaren een uniek paddenstoelenreservaat te vinden aan de Blikkenburgerlaan. Je
vindt hier tweehonderd soorten paddenstoelen,
zoals de Narcisridderzwam, Amandelvezelkop en
Langsteelfranjehoed. In sommige gevallen gaat het
hierbij om zeldzame soorten. Met subsidie van de
provincie Utrecht kunnen de paddenstoelen beter
worden beschermd, zo ook die aan de
Blikkenburgerlaan in Zeist. Lees hier meer:
Naturetoday
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Hypomyces chrysostomus (Roel van Dam)

Kleibosrussula (Matthijs van der Ven)

20 oktober De gordijnzwammen in de lage landen
Gordijnzwammen zijn paddenstoelen die horen tot
de samenlevers en dus altijd bij bomen voorkomen.
Het is het meest soortenrijke geslacht van
plaatjeszwammen in Nederland, met vermoedelijk
275 tot 300 soorten. Veel zijn gevoelig voor
stikstofdepositie uit de lucht en zijn daardoor
zeldzaam geworden. In de online-lezing die Thom
Kuyper op 25 oktober gaf, nam hij ons mee in de
wondere wereld van deze groep zwammen. Het
Gegordelde gordijnzwam (Nico Dam)
artikel op Nature today kun je hier teruglezen.

20 oktober Waardevolle paddenstoelenbermen in
Overijssel in beeld gebracht
Bermen kunnen grote waarde hebben voor
paddenstoelen. Ze vinden er gunstige
groeiomstandigheden die in de bossen verdwenen
zijn. In de provincie Overijssel zijn de belangrijkste
paddenstoelenbermen voor het eerst in kaart
gebracht. Naturetoday wijdde er een mooi artikel
aan.

23 oktober Robijnboleet op Oud-Amelisweerd bij
Bunnik (Utrecht)
Een nieuwe vondst van de zeer zeldzame
Robijnboleet op Oud-Amelisweerd in Bunnik. De
soort is op dit terrein al weleens vaker gevonden,
maar dan op een hele andere locatie dan Manuel
Nijssen ze vond. De Robijnboleet is slechts bekend
van vijf atlasblokken en is dan ook zeer zeldzaam
voor ons land en staat als Gevoelig op de Rode lijst
(2008) Lees hier over de bijzondere vondst van
Manuel.
Robijnboleet (Manuel Nijssen)

-4-

23 oktober Open dag NMV voor niet-leden (Renkums beekdal, Gelderland)
Dit jaar werd net als vorig jaar de open dag voor niet-leden gehouden bij informatiecentrum “De
Beken” in het Renkums beekdal. Na een wandeling van de ongeveer 20 deelnemers onder leiding van
vier gidsen werden heel wat paddenstoeltjes gespot en besproken. Na de lunch was er een gezellige
sessie in het “Mussennest” waarbij de verzamelde en meegebrachte paddenstoeltjes op naam
gebracht konden worden. Een hele geslaagde dag met enthousiate gidsen en deelnemers. Wellicht
komend jaar weer een open dag voor niet-leden!

Deelnemers van de open dag aan het werk tijdens de determineersessie (Willy Jansen)
26 oktober Excursie op begraafplaats Heiderust bij Rheden voor studenten Bos- en natuurbeheer
Van Hall-Larenstein
Het is bijzonder fijn om te constateren dater de laatste jaren steeds meer verzoeken binnenkomen
vanuit studieverenigingen van universiteiten en HBO-opleidingen om een paddenstoelenexcursie te
begeleiden. Het is voor ons (Carolien Reindertsen en Jan Knuiman) nog fijner om te merken dat de
aanwezige studenten zoveel interesse toonden voor het wel en wee van paddenstoelen en hun
omgeving. Er werden “hele toffe soorten gezien” zoals Bas van Blitterswijk het omschreef,
waaronder de Paarse schijnridderzwam, Papegaaizwammetje, Sneeuwzwammetje, Sombere
honingzwam, Schubbige bundelzwam, Gele stekelzwam, Paarse knoopzwam en het Oranje
mosbekertje.
Ben je als student van een opleiding biologie, natuurbeheer of verwante opleiding ook
geïnteresseerd in paddenstoelen en hoor je daar weinig over in je opleiding? Vraag dan eens naar de
mogelijkheden van een excursie voor je studievereniging. Reacties kun je sturen naar:
paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
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Jurre, student Bos- en natuurbeheer aan Van Hall-Larenstein in actie (Bas van Blitterswijk)

Fotowedstrijd Europese Dag van de Paddenstoel
Ter gelegenheid van het weekend rondom de Europese Dag van de Paddenstoel (25 september
2021) hebben de redactie van dit maandjournaal en de beheerders van de NMV-Facebookgroep een
fotowedstrijd uitgeschreven. Het ging daarbij om actuele foto’s van een paddenstoel naar keuze en
een begeleidend verhaaltje met bijzonderheden van de gefotografeerde paddenstoel. De beste
inzendingen maakten kans op plaatsing in de rubriek Bijzondere Waarnemingen (BW) op de NMVsite of in het Maandjournaal Paddenstoelen.
In totaal zijn 21 foto’s ingestuurd waarvoor onze hartelijke dank. De jury heeft daaruit de volgende
selectie gemaakt:
•
•
•
•

Bijzondere vorm Grote stinkzwam Gerrit Oost
Zandaardtong als kunstwerk Frans de Buijzer
Waterscheerlingroest Charlotte Swertz
Paarse pelargoniumgordijn Arnaud de Wolff

Bovengenoemde inzendingen worden hierna gepresenteerd.
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Bijzondere vorm Grote stinkzwam Gerrit Oost
Als meest bijzondere inzending en kwalitatief goede foto met leuke beschrijving kwam de inzending
van Gerrit Oost van een “twee-koppige” Grote stinkzwam - Phallus impudicus uit de bus. Gerrit
leverde er de volgende beschrijving bij:
"Sprong wel even van mijn fiets toen ik deze y-vorm vanuit mijn ooghoek zag. Grote stinkzwammen
hebben wel vaker een vreemde vorm. Ooit eens een duivelsei gezien waar twee stinkzwammen uit
groeiden, een Siamese tweeling. De penetrante kadavergeur trekt vliegen aan die de sporen uit de
grijsgroene kleverige pasta op de hoed verspreiden. De holle steel ruikt sterk naar allerlei
koolsoorten. Op zoek naar een zwam voor deze "wedstrijd" zag ik deze in het Valtherbos bij Emmen.

Grote stinkzwam (Gerrit Oost)
Zandaardtong als kunstwerk Frans de Buijzer
Een klein paddenstoeltje dat eruit ziet als een modern kunstwerk, zo omschreef Frans de Buijzer zijn
inzending, ter gelegenheid van de Europese Dag van de Paddenstoel, van de vrij zeldzame
Zandaardtong - Geoglossum arenarium. De jury vond zijn waarneming van dit vrije zeldzame
aardtongetje boeiend verwoord en heeft Frans dan ook uitgenodigd om een verhaaltje te schrijven
voor de rubriek Bijzondere Waarnemingen (zie onder terugblik). Frans leverde de volgende
beschrijving bij zijn inzending:
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Dit kolossaal uitziende moderne kunstwerk is in
werkelijkheid een klein paddenstoeltje van zo’n
twee centimeter lengte. Het maakt deel uit van
verschillende groepjes paddenstoelen die niet lang
geleden in een zandige rand onder een met
struikhei begroeid duintje hun kop boven het zand
hadden uitgestoken. Het betreft hier de
Zandaardtong. Gevonden tijdens een wandeling
door het zowel mycologisch als floristisch
waardevolle gebied van De Kerf bij Bergen aan Zee.
In vergelijking met de andere in Nederland
bekende soorten aardtongen is de Zandaardtong te
herkennen aan het kleine formaat, de vorm van het
vruchtlichaam met onregelmatig gevormde
knobbels of uitsteeksels met een gezamenlijke
steel en het voorkomen in stuifzanden en hier in de
kustduinen in open zand. De Zandaardtong is zowel
in de kustduinen als in de rest van Nederland
zeldzaam. De paddenstoel is niet gebonden aan
bomen en leeft saprotroof vaak in de buurt van
verschillende heidesoorten. Opvallend is dat de
Zandaardtong geregeld samen met de
Heideknotszwam wordt gevonden.

Zandaardtong (Frans de Buijzer)

Waterscheerlingroest Charlotte Swertz
Een heel bijzondere vondst op de Europese Dag van
de Paddenstoel was wel die van Charlotte Swertz:
de herontdekking van de Waterscheerlingroest die
voor het laatst in 1879 in Nederland was
aangetroffen. We vonden het zo’n bijzondere
vondst dat we Charlotte hebben uitgenodigd
daarover een natuurbericht voor Nature today te
schrijven dat binnenkort verschijnt.

Waterscheerlingroest (Charlotte Swertz)
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Paarse pelargoniumgordijn Arnaud de Wolff
Een eervolle vermelding bij de fotowedstrijd krijgt de inzending van Arnaud de Wolff voor zijn foto
van de Paarse pelargoniumgordijn. Arnaud schreef het volgende:
Goedemorgen, hierbij mijn mooiste vondst op de
Europese dag van paddenstoel. Gisteren gevonden
op het Melkwegpad in Hooghalen, Drenthe. Ik
kwam deze Paarse pelargoniumgordijnzwam tegen
in een stuk bos met loofbomen. Hij stond langs het
wandelpad in een klein stukje mos met veel
bladeren en humus eromheen. Plaatjes waren
paars. De grond was zanderig.

Paarse pelargoniumgordijn (Arnaud de Wolff)

Vooruitblik
1 november Paddenstoel van de maand
De Gekraagde aardster is tot Paddenstoel van de maand november gekozen. Lees hier meer over
de PvdM
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).

NMV-excursies
De excursies zijn momenteel weer in volle gang en
ook voor november is er weer een goed gevuld
programma. Het complete excursie-programma
voor dit seizoen kun je hier vinden
Excursieprogramma NMV
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Oranje oesterzwam (Edo Goverse)

Online lezingen
Ook in november gaan we weer verder met de
online-lezingen 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.

8 november Lezing over het determineren van
kleine bruine paddenstoeltjes door Lieve
Deceuninck
Kleine bruine paddenstoelen hebben prachtige
namen als mosklokje, breeksteeltje, vloksteeltje,
enz. Toch krijgen ze vaak onvoldoende aandacht
door hun kleine, onopvallende vruchtlichamen of
omdat microscopisch nazicht nodig is om tot een
soortnaam te komen. Met een macroscopische
determinatiesleutel als leidraad, worden enkele
soortgroepen met (ros-)bruine sporen voorgesteld.
Nu het paddenstoelenseizoen stilaan ten einde
loopt, kan u nog veel plezier beleven aan deze
kleine zwammen. Zoom-link

22 november Lezing over Paddenstoelenfotografie
door Aldert Gutter
Op 22 november is het wederom de beurt aan
Aldert Gutter om een lezing te geven. Dit keer gaat
het over het goed op de foto krijgen van
paddenstoelen. Standpunt, het focussen op de
belangrijke delen, scherpte, kleur en
bestandbewerking zijn dan aspecten waar je niet
omheen kunt. Er komt dus ook wat techniek
voorbij. Zowel in het veld als thuis achter de
computer. Maar zeg nu zelf: wie de techniek
beheerst komt ook tot betere resultaten! Zoomlink
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Bundelmosklokje (Aldert Gutter)

Recent verschenen
Wasplaatgraslanden in de Amsterdamse
Waterleidingduinen - 2
Wasplaten en andere graslandenpaddenstoelen
vormen een belangrijke ingrediënt van de
soortenrijke graslanden in de AWD. Met een rijk
palet aan allerlei kleuren in de nazomer en herfst
dragen zij bij aan de hoge biodiversiteit van onze
duinen. Waternet is daarom zeer verheugd dat een
enthousiaste groep vrijwilligers onder de
bezielende begeleiding van Harm Snater en Leo
Jalink zich al 20 jaar inzet voor een systematische
en gedegen monitoring van de ontwikkeling van de
mycoflora van de wasplaatgraslanden in de AWD.
Aan de hand van dit unieke meetnet heeft Leo
Jalink de ontwikkelingen over de periode 2002 –
2020 uitgebreid geanalyseerd en beschreven.
Download het rapport hier.

Kijk op exoten 36 is verschenen
In dit nummer is opnieuw aandacht besteed aan
nieuwe soorten. Dankzij het werk van vele
vrijwillige waarnemers en deskundigen zijn weer 80
nieuwe soorten aan de lijst van Nederlandse
paddenstoelen toegevoegd. Nederlandse namen
zijn nog niet toegekend aan de nieuwe soorten. De
meeste vondsten zijn uit 2020; soms gaat het om
oudere vondsten die op grond van aanvullend
onderzoek nu formeel geregistreerd zijn. Kijk op
exoten 36
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Paddenstoelenbermen in Overijssel
Op basis van bestaande verspreidingsgegevens en
informatie van mycologen zijn in Overijssel 249
bermen aangewezen als mycologisch waardevol.
Met behulp van mycologische indicatiewaarden zijn
deze geordend naar mycologische waarden. De
Duivelshofbosweg bij Losser (berm 9) is verreweg
de meest mycologisch waardevolle berm in
Overijssel. Voor alle bermen zijn beheeradviezen
geformuleerd. Het maaien van de vegetatie en het
verwijderen van strooisel zijn de meest
geadviseerde beheermaatregelen. Lees hier het
rapport dat Ecologisch Adviesbureau Van Tweel
heeft opgesteld (door Melchior van Tweel)

Nieuwe boeken
Verwacht: European Boletes
Michal Mikšík
Augustus 2022
Dit boek wordt aangekondigd als belangrijkste
nieuwe standaardwerk over deze groep. Het is het
eerste deel, waarin de volgende genera worden
behandeld: Baorangia, Boletus, Butyriboletus,
Caloboletus, Cupreoboletus, Cyanoboletus
exsudoporus, Hemileccinum, Imperator, Lanmaoa,
Leccinellum, Leccinum, Neoboletus, Rubroboletus,
Suillellus, Tylopilus.
Zie hier voor meer informatie over dit boek en hier
voor meer informatie over andere recent
verschenen of te verwachten nieuwe boeken.
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Ten slotte…
Website Allesoverpaddenstoelen.nl bestaat 10
jaar!!
In 2011 werd het initiatief genomen tot oprichting
van de website Allesoverpaddenstoelen.nl. Op 5
oktober van dat jaar werd de website op
Natuurbericht.nl aangekondigd. Sindsdien zijn vele
honderden pagina's boordevol informatie over
paddenstoelen en schimmels toegevoegd en werd
de website zelfs uitgeroepen tot "Beste website
voor het algemeen nut". Initiatiefnemer Aldert
Gutter en ons erelid Machiel Noordeloos staan
garant voor betrouwbare en soms verrassende
achtergrondinformatie, geschikt voor iedere
geïnteresseerde, of je nu scholier bent of student,
natuurgids of biologiedocent. Maar Aldert en
Machiel zijn niet de enige schrijvers: meer dan 25 (amateur)mycologen uit Nederland en Vlaanderen
hebben bijdragen geleverd over uiteenlopende onderwerpen!
Op Naturetoday wordt even stilgestaan bij deze mijlpaal. Heren, namens de redactie van het
maandjournaal van harte gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal!

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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