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30 november Schimmels een bondgenoot in de 

bestrijding van de klimaatcrisis? 

Op 30 november verscheen er een artikel van Toby 

Kiers (hoogleraar evolutiebiologie Universiteit van 

Amsterdam) en Merlin Sheldrake (auteur van 

“Verweven leven: de verborgen wereld van 

schimmels”) in The Guardian. Het artikel behandelt 

de rol van verschillende soorten netwerken tussen 

schimmels en planten (mycorrhiza) in de beheer-

sing van de klimaatcrisis. Zaken als de opslag van 

koolstof, biodiversiteit en de cruciale betekenis van 

schimmelnetwerken als basis voor het leven op 

deze planeet komen daarbij aan bod. Wie meer wil 

weten over de ecologische betekenis van 

mycorrhiza’s, vindt hier meer van zijn gading. 

 

1 december Communicatie tussen schimmels en 

planten 

In de evolutie zijn vele malen samenlevingsvormen 

van planten en schimmels ontstaan, die voor de 

plant gunstig of ongunstig kunnen zijn. Door het 

bestuderen van het erfelijk materiaal van 

schimmels en de expressie daarvan tijdens de 

kolonisatie van planten, leren we steeds meer over 

de communicatie tussen plant en schimmel. Lees 

hier het artikel dat Pierre de Wit over dit 

onderwerp schreef. De online-lezing van 6 

december is hier terug te kijken. 

 

 

  

Organismen die een rol kunnen spelen in het 
leven van een plant (Lopez-Raez et al., Trends 
in Plant Science, 2017) 
 
Monster)  

Verschillende soorten mycorrhiza (Ursus 
Kaufmann, Agroscope in New Phytologist 
2015): 205, 1406-1423) 
 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/30/fungi-climate-crisis-ally
https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nph.13288
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28490
https://drive.google.com/file/d/1YZ9pYvrLejvqXiB1j9PG-bDlpOgkrCho/view
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3 december Glad dikpootje op Honinggeel 

mosklokje in Dieren (Gelderland) 

Op 20 november vond Hannie Wijers tijdens één 

van haar struintochten, het zeer zeldzame Glad 

dikpootje. Deze soort parasiteert op het 

Honinggeel mosklokje. Het Glad dikpootje is slechts 

bekend van 5 atlasblokken en staat als gevoelig 

(GE) op de Rode lijst (2008) Lees hier meer over 

deze Bijzondere waarneming. 

 

 

 

 

6 december Oranje zalmplaat op Neeltje Jans in 

Vrouwenpolder (Zeeland) 

Tijdens een excursie onder leiding van Henk 

Remijn, vond Theo Strik de zeldzame Oranje 

zalmplaat. De soort is bekend van 14 atlasblokken 

en staat als bedreigd (BE) op de Rode lijst (2008). 

Lees hier meer over Theo’s bijzondere vondst.  

 

 

 

 

 

8 december Omphalina discorosea, een bijzondere 

nieuwkomer in Nederland   

Tijdens een inventarisatie van de Anstelvallei te 

Kerkrade vond Alex König kleine roodbruine 

paddenstoeltjes op een vermolmde populieren-

stam. Dit bleek Omphalina discorosea te zijn. Het is 

een fraaie paddenstoel die, voor zover bekend, 

slechts op één andere locatie in Nederland is 

waargenomen. De soort heeft dan ook nog geen 

officiële Nederlandse naam. Lees hier het artikel  
 
 

10 december Anamorf en teleomorf van 

Chlorociboria aeruginella op het Floriadeterrein 

2002 in de Haarlemmermeer (Noord-Holland) 

Een prachtvondst van Laurens van der Linde! Op 6 

november vond hij een hele nieuwe soort voor 

Nederland op het Floriadeterrein. Nadat hij zijn 

vondst had vergeleken met Chlorociboria 

aeruginella in Fungi of Temperate Europe, konden 

Riet van Oosten en Stip Helleman zijn vermoeden 

bevestigen na microscopisch onderzoek. Lees hier 

alles over deze Bijzondere waarneming.  

Glad dikpootje (Hannie Wijers) 

Oranje zalmplaat (Theo Strik) 

Omphalina discorosea (Alex König) 

Chlorociboria aeruginella -teleomorf (Laurens 
van der Linde ) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/glad-dikpootje.html/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/oranje-zalmplaat.html/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28514
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/chlorociboria-aeruginella.html/
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13 december Olijfbruine kratertruffel na 30 jaar 

weer waargenomen in Nederland 

Op 30 oktober deed Ronald Morsink een 

interessante vondst bij het Roderveld in Rossum 

(Overijssel). Op het talud van een beekje, zag hij 

tussen het mos, kleine rondachtige paddenstoeltjes 

half uit de grond steken. Het bleek te gaan om de 

uiterst zeldzame Olijfbruine kratertruffel die al 30 

jaar lang niet meer was gemeld voor Nederland. 

Lees hier meer over deze vondst van Ronald. 

 

 

 

 

 

17 december Slijmzwammennieuwsbrief no.3 

Deze derde nieuwsbrief is geschreven en 

samengesteld door Hans van Hooff. Er zijn mooie 

foto's opgenomen van Merel Dekker, Hans van 

Hooff en Bart Horvers. Bijzondere aandacht is er 

voor het boek van Martin & Alexopoulos (The 

Myxomycetes, 1969), waaruit nu de sleutels zijn 

gereorganiseerd en online beschikbaar gesteld. 

Verder vinden we informatie over de levenscyclus 

van slijmzwammen en vervolginformatie over 

kweken en de bouw van deze organismen. Ook 

worden er enkele nieuwe soorten voorgesteld, 

waarvan één voor de wereld. Download de 

nieuwsbrief hier. 

 

 

 

18 december Bruinrode duintrechterzwam in de 

Kapittelduinen in Hoek van Holland  

Op 6 december was de werkgroep Delfland op 

excursie in de Kapittelduinen in Hoek van Holland. 

Tijdens deze excursie werd de Bruinrode 

duintrechterzwam gevonden. De soort is slechts 

bekend van 7 atlasblokken en is hiermee zeer 

zeldzaam (zzz) voor ons land. Lees hier meer over 

deze Bijzondere waarneming.  

 

 

 Bruinrode duintrechterzwam (Karel Gort) 
 

 

Tubifera dudkae (Bart Horvers) 
 

Olijfbruine kratertruffel (Ronald Morsink) 
 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/olijfbruine-kratertruffel.html/
https://www.mycologen.nl/Slijmzwammen/nieuwsbrief/No_3_slijmzwammennieuws.pdf
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/bruinrode-duintrechterzwam.html/
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22 december Opvallend veel paddenstoelen begin 

december  

Het paddenstoelenjaar is vreemd verlopen. Laat in 

het jaar kwamen er onverwachts toch nog flink wat 

paddenstoelen tevoorschijn. Er zaten soorten bij 

die normaal gesproken veel eerder in het jaar 

verschijnen. Daar komt nog bij dat regen, hagel en 

wind paddenstoelen dermate toetakelden dat ze in 

het veld niet of nauwelijks te herkennen waren. 

Determineren met de microscoop wordt dan 

noodzaak. Lees hier meer artikel. 

 

 

 

 

22 december Investeren in de “schimmel-

marktplaats” van de wereld 

Hoe meer we erover leren, des te duidelijker het 

wordt dat ondergrondse schimmelnetwerken 

enorm belangrijk zijn voor het klimaat en het leven 

op aarde. Het internationale wetenschapsinitiatief 

SPUN wil er meer over weten, en ze beter 

beschermen. Lees meer in dit artikel. Zie ook bij het 

eerder gerefereerde artikel van Toby Kiers in The 

Guardian van 30 november.  

 

 

 

 

 

 

 

29 december Vergeet de Dennenslijmkop niet als 

laatste herfstpaddenstoel van het seizoen 

Er is in ons land een paddenstoel die zacht 

uitgedrukt 'eigenzinnig reageert' op winterse 

buien: de Dennenslijmkop. Op deze winterse buien 

reageert het ondergronds mycelium juist door 

paddenstoelen te ontwikkelen. Voorwaarde is wel 

dat het niet alleen vriest, maar daarna ook zachter 

weer wordt, zoals dat door het KNMI voor de 

aankomende dagen is voorspeld. Lees meer in dit  

artikel  

  

Vleeskleurige zalmplaat (Luc Knijnsberg) 
 

Bruine dennenslijmkop (Piet Brouwer) 
 

Sporen in een schimmelnetwerk  
(Vasilis Kokkoris) 
 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28592
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28590
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/nov/30/fungi-climate-crisis-ally
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28624
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Mycologiecursus Universiteit Utrecht Aldert Gutter 

Voor de zevende keer werd aan Universiteit Utrecht dit jaar door Aldert Gutter in het kader van 

“biologie in het werkveld” aan 20 studenten, variërend van 1e tot 4e jaars, de mycologiecursus 

gegeven. Een cursus met door de studenten meegebrachte paddenstoelen die aan het begin van elke 

theorie-avond besproken werden, een fiks stukje theorie over de hele breedte van het vakgebied, 

een microscopiepracticum en vijf geweldige zaterdagexcursies in steeds andere natuurgebieden. Een 

student die tijdens de tweede editie van deze cursus in 2014 de mycologie is gaan omarmen, trad 

alweer voor de derde keer op als Alderts rechterhand en is niemand minder dan onze inmiddels 

bekende Quincy Holzapfel. 

De cursus is door de universiteit geaccrediteerd en levert 2,5 EC. Studenten die in Utrecht voor drie 

van deze veldbiologiecursussen (er zijn er m.b.t. meerdere onderwerpen) het certificaat behalen, 

mogen daarvoor een ander vak van 7,5 EC wegstrepen. De cursus wordt dan ook afgesloten met een 

tentamen, dat zowel de aangeboden theorie als de praktijk van microscopie en 

paddenstoelen(groep)herkenning weerspiegelt. Voor dat tentamen behaalden onze studenten dit 

jaar gemiddeld een 7,6. 

Tijdens de excursies wordt niet alleen maar uitleg gegeven over gevonden paddenstoelen, de 

studenten moeten zelf ook aan de slag. In natuurgebied Oostbroek luidt de opdracht dat in groepjes 

van twee een paddenstoel helemaal getekend en beschreven wordt, waarbij een passende naam 

verzonnen wordt en deze uiteindelijk wordt gepresenteerd aan de hele groep. Daarbij komen alle 

ontdekte kenmerken uiteraard aan de orde; de verzonnen namen leiden soms tot hilariteit maar 

illustreren meteen hoe goed er gekeken is! In Den Dolder wordt er gedetermineerd met sleutels en 

Voor het eerst worden studenten geconfronteerd met het feit dat je in het veld een loep nodig hebt. 
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veldgidsen (die rijkelijk beschikbaar zijn gesteld; iedere student heeft bovendien het Basisboek 

Paddenstoelen moeten aanschaffen). Ook hier volgt een presentatie van de gedetermineerde 

soorten. Door te kiezen voor vijf verschillende excursiegebieden op Utrechtse klei- en zandgronden 

komt ook de ecologie ruim aan bod: het blijft zo niet alleen maar theorie. Bovendien ontstaat er zo 

aandacht voor de verschillende manieren van beheer.  

Uit de door de universiteit opgestelde evaluatie blijkt hoe goed deze cursus geland is: vele lovende 

opmerkingen, een gemiddelde score van 4,6 op de vijfdelige Licket-schaal en een 9,2 als gemiddeld 

eindcijfer kunnen Quincy en Aldert in hun zak steken!  

Presentatie van in groepjes gedetermineerde paddenstoelen in het bos bij Den Dolder. 

Impressie van het microscopiepracticum. 
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Vooruitblik 

Paddenstoel van de Maand 
De Eikentrilzwamgal is tot Paddenstoel van de maand januari gekozen. Lees hier meer over de PvdM  

 

Paddenstoel van het jaar 2022 en aankondiging publieksinventarisatie  

Melchior van Tweel 

In 1991 en 2000 zijn er grote publieksinventarisaties naar de Vliegenzwam geweest. Beide projecten, 

getrokken door de KNNV (vereniging voor veldbiologie) in samenwerking met de NMV, waren grote 

successen en hebben vele duizenden extra waarnemingen opgeleverd. In 2022 willen we deze 

inventarisatie herhalen. We roepen alle natuurliefhebbers (in brede zin!) van Nederland op om hun  

waarnemingen door te geven. Dat kan via de gebruikelijke kanalen, zoals Telmee, Verspreidingsatlas, 

Waarneming.nl en ObsIdentify. Voor natuurliefhebbers die dit niet gewend zijn, zal er een speciaal en 

gebruikersvriendelijk invoerscherm komen op waarneming.nl. We willen niet alleen de verspreiding 

van de Vliegenzwam in kaart brengen, maar ook bij welke boom deze staat en in welk biotoop. En 

omdat het de derde keer is dat dit gebeurt kunnen er eventuele trends bepaald worden.  

In 2012 is in Vlaanderen een publieksactie geweest om de grootste Vliegenzwam te vinden. De 

grootste was 26,5 cm. Kunnen wij in Nederland een grotere vinden? Dat vraagt om een ludieke 

prijsvraag! Daarop vooruitlopend is de Vliegenzwam gekozen als “Paddenstoel van het jaar 2022”. 

Waarom de Vliegenzwam? Vraag een kleuter een paddenstoel te tekenen en je krijgt een 

Vliegenzwam (♫ Rood Met Witte Stippen ♫). De Vliegenzwam kan gemakkelijk en door iedereen 

Vliegenzwam (Bart Horvers) 

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
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herkend worden en behoort zeker tot de meest fotogenieke soorten van Nederland. Door de 

Vliegenzwam te kiezen als “Paddenstoel van het jaar 2022” kunnen we alvast aandacht vragen voor 

de publieksinventarisatie komende herfst. 

 

Natuurlijk moet er in de nazomer en herfst veel publiciteit gemaakt worden. Er moeten artikelen 

geschreven worden voor tijdschriften en kranten. Er moet publiciteit gemaakt worden op sociale 

media en op Nature Today en persberichten gemaakt. Naar aanleiding hiervan zullen er (hopelijk) 

journalisten contact opnemen voor veldbezoeken. Ik kan dat niet allemaal alleen en heb daarbij hulp 

nodig. En daarom ben ik nu al begonnen met de voorbereidingen. Wil je mij daarmee helpen, neem 

dan contact op, ook als je vragen hebt of tips.  Stuur je reactie naar Melchior van Tweel, emailadres: 

melchiorvantweel@hetnet.nl  

 

Online lezingen 

Voorlopig zijn we even gestopt met de online-

lezingen, of beter gezegd, we houden na 8 januari 

eevn een pauze. Die dag vindt namelijk de 

nieuwjaarsbijeenkomst van de NMV plaats waarop 

online lezingen zullen worden verzorgd. Zie voor 

meer informatie het iten hierna. Rond begin april 

hopen we de draad weer op te pakken met een 

reeks boeiende lezingen. Houd de nieuwsbrief goed 

in de gaten voor het laatste nieuws hierover.   

 

8 januari 2022 Nieuwjaarsbijeenkomst uitsluitend online te volgen 

De thans geldende coronamaatregelen en vermoedelijk ook die op 8 januari 2022, staan niet toe dat 

we op de ons bekende traditionele wijze een nieuwjaarsbijeenkomst kunnen houden in het WICC te 

Wageningen. Evenals vorig jaar zal de bijeenkomst uitsluitend online te volgen zijn. Meer informatie 

over de bijeenkomst en de benodigde zoom-link kunt u tegen die tijd vinden op deze plek. Op 5 

januari verschijnt er ook nog een natuurbericht met meer informatie over de diverse lezingen. 

Programma 
Ochtend 

10.30u Opening en nieuwjaarstoespraak AnnaElise Jansen 

10.50u Paddenstoelenmeetnetten Alfons Vaessen 

11.30u Invoermogelijkheden VA en NOVA Karteringscommissie 

12.10u Mededelingen werkwerken 2022 Werkweekcommissie 

12.30u Lunchpauze met mogelijkheid tot digitaal chatten*) 

Middag 

14.00u Opening middagprogramma AnnaElise Jansen 

14.05u Stekelzwammen terug van weggeweest Ruud Knol 

14.35u Bioluminescentie en fluorescentie bij paddenstoelen Quincy Holzapfel 

15.05u Glinsteringen des jaars Aldert Gutter 

15.45u Afsluiting AnnaElise Jansen 

 

*) Tijdens de lunchpauze is het mogelijk elkaar virtueel te ontmoeten in een speciale chatruimte! 

Heb je daarvoor interesse, volg dan deze link: wonder.me.  

 

We hopen u allen online te verwelkomen op 8 januari aanstaande! 

mailto:melchiorvantweel@hetnet.nl
https://www.mycologen.nl/events/nieuwjaarsbijeenkomst-2022/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?month=&publisher=&cat=61
https://app.wonder.me/?spaceId=8fec3596-0b25-47eb-b1da-e653f9a5cb02
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Nieuwe boeken en tijdschriften 
 

Coniocarpen Regenschaduwspecialisten 

Klaas van Dort & Bart Horvers 

Deze geïllustreerde veldgids behandelt de 

coniocarpen, een groep van onopvallende 

gelicheniseerde en niet-gelicheniseerde schimmels. 

Coniocarpen vertonen een uitgesproken voorkeur 

voor speciale microhabitats, zoals diepe 

schorsspleten, droog dood hout en ontschorste 

stamstukken van veteraanbomen in oude bossen 

en parken. De inleidende hoofdstukken 

behandelen algemene kenmerken, biologie, 

habitatvoorkeur, identificatie en indicatorsoorten. 

De determinatiesleutels zijn opgesteld op basis van 

veldkenmerken. Beknopte teksten per soort geven 

informatie over herkenning, ecologie en 

dubbelgangers. Essentiële kenmerken, 

substraatvoorkeur en frequentie zijn in tabelvorm 

weergegeven. Nederlands en Engels. Meer 

informatie 

 

 

Op zoek naar de moederboom 
Suzanne Simard 

Niemand op onze planeet heeft meer gedaan om 

onze kennis over bomen te verdiepen dan de 

wereldberoemde ecologe Suzanne Simard. Haar 

hele leven heeft ze verrassende waarheden 

verzameld: dat bomen sociale, communicatieve 

wezens zijn, met in hun middelpunt een 

moederboom. Dat is een mysterieus, ondergronds 

netwerk dat alle bomen en planten in het bos 

verbindt en ondersteunt op de manier waarop 

families en menselijke samenlevingen dat doen. 

Deze onverbreekbare banden garanderen ons 

voortbestaan. Meer informatie  

 

 

 

 

 

 

 

https://tilburg.knnv.nl/boek-coniocarpen/
https://tilburg.knnv.nl/boek-coniocarpen/
https://libris.nl/boek?authortitle=suzanne-simard/op-zoek-naar-de-moederboom--9789044639551
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Morels of Europe 
Phillipe Clowez & Pierre-Arthur Moreau 

Het Franstalige standaardwerk over Europese 

morieljes, heeft nu ook een Engelstalige versie. Het 

boek omschrijft alle soorten die in Europa 

voorkomen, maar ook de ecologie, taxonomie en 

microscopie komen zeer uitgebreid aan bod. Voor 

meer informatie, zie hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paddenstoelen Jan Vermeer 
Boeken over paddenstoelen determineren zijn er 

genoeg. Elke herfst is er weer een nieuwe lading. 

Het is daarom een verademing om eens een ander 

soort paddenstoelenboek van Nederlandse bodem 

in te kijken. Het boek “Paddenstoelen, onmisbare 

wonderen van de natuur” van Jan Vermeer 

probeert ons op een andere manier naar 

paddenstoelen te laten kijken. Hier geen, volgens 

de regels van de determinatiekunst, opgestelde 

paddenstoelen. U weet wel inclusief één liggende. 

Wellicht zijn de paddenstoelen op de foto’s 

regelmatig moeilijk te herkennen, maar ze zijn wel 

adembenemend mooi. Duidelijk zijn ze met veel 

zorg en aandacht gefotografeerd. Jan Vermeer is 

vooral bekend om zijn bijzondere fotoboeken over 

de arctische en antarctische landschappen en 

dieren. Hij ontdekte gedurende de coronaperiode, toen die gebieden onbereikbaar werden, een 

nieuw onderwerp in eigen land. Eenmaal gestart, beet hij zich er de daaropvolgende twee jaar in vast 

met dit resultaat. Soms waren er talloze andere foto’s van Jan nodig van hetzelfde onderwerp om tot 

de juiste naam onder de foto te komen. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat het hier niet om de 

naam gaat, maar om de sfeer en schoonheid van de gefotografeerde paddenstoelen vaak met 

minuscule extra details zoals springstaarten en dergelijke. Ondanks een enkele tekstuele fout en de 

niet verklaarbare lege bladzijden is het zeker het aanschaffen waard. Het boek is te koop in de 

boekhandel, bol.com en via www.vermeerpublishing.nl  

Recensie: Menno Boomsluiter 

https://www.capregionseditions.fr/en/subscription/morels-of-europe?fbclid=IwAR3GAJAW3L83U7OOS2eafTnMZxc_dk6H8RaqGNS-HZq8qjG2xHjo9DWlas8
http://www.vermeerpublishing.nl/
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Sporen 14 (4) december 2021 
In de Nieuwsbrief van de Koninklijke Vlaamse 

Mycologische Vereniging (KVMV) o.a. artikelen 

over de Zijdeglansinktzwam (Vera Declerq), 

Smeerwortelmycena (Lucrèse Vannieuwerburgh), 

Kwelderchampignon (Lieve Deceuninck), 

Verfstuifzwam (André De Kesel & Georges 

Buelens). KVMV-leden krijgen Sporen viermaal 

digitaal toegestuurd en daarnaast een papieren 

aflevering van het blad Sterbeeckia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook interesse in Sporen? Lees dan hier hoe je lid 

kunt worden van de KVMV. 

 

 

 

 

Coolia 65 (1) januari 2022 

In de laatste Coolia vinden we een verslag over de 

paddenstoelen die verschenen na een grote 

natuurbrand in de Deurnese Peel. Voorts een 

avontuur met tomentelloïde fungi: een duik in het 

diepe maar met voorzichtige nieuwe conclusies. De 

Karteringscommissie informeert ons over de 

overdracht van het gegevensbestand naar de NDFF 

en een nieuwe manier van waarnemingen 

doorgeven in de nabije toekomst die nu al werkt. 

En er blijkt een gedenksteen ter ere van Catharina 

Cool te bestaan: te vinden in Thijsse's Hof bij 

Bloemendaal. Het laatste artikel gaat over de naam 

van de tonderzwammen in het Nederlands vanaf 

het eerste moment (±1225) dat ze genoemd en/of 

beschreven zijn. Rob Chrispijn vergelijkt in zijn 

column tenslotte het doen van uitspraken over de 

natuur met vliegtuigbouw. 

 

Wil je de Coolia elke drie maanden ontvangen? 

Lees dan hier over het lidmaatschap van de NMV. 

  

https://kvmv.be/index.php/lidworden
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/
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Ten slotte…. 
 

….nog dit. Je bent natuurlijk van ons gewend dat wij maandelijks met een nieuwe aflevering van het 

Maandjournaal komen. Vermoedelijk zal er de komende periode minder nieuws te melden zijn op 

het gebied van paddenstoelen vanwege de winter. Het kan dus zomaar zijn dat wij volgende maand  

een keertje overslaan en je pas weer een nieuw, goedgevuld journaal ontvangt op 1 maart. 

 

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. 
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