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8 januari Nieuwjaarsbijeenkomst (online) NMV 

De nieuwjaarsbijeenkomst van de NMV werd door 

ruim 200 mensen bezocht en bood een scala aan 

boeiende verhalen en mooie opnames. De foto 

hiernaast van het Korrelig dikpootje is er zomaar 

eentje uit de presentatie ‘Glinsteringen des jaars’ 

van Aldert Gutter. Een uitgebreid overzicht van het 

programma is te vinden in dit artikel. Lezingen om 

(nog eens) te bekijken, zijn hier te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

19 januari Speur mee naar galvormende 

parasieten op trilzwammen 

Nu het wat kouder is buiten, kunnen we weer vele 

verschillende soorten trilzwammen aantreffen. Wie 

goed oplet, kan op de vruchtlichamen van de 

Eikentrilzwam en de Zwarte trilzwam vreemde 

vervormingen aantreffen. Deze worden mogelijk 

veroorzaakt door de Eikentrilzwamgal. In dit artikel 

kun je meer lezen over deze galvormende 

parasieten op trilzwammen. 

 Eikentrilzwamgal (Laurens van der Linde) 

Korrelig dikpootje dat parasiteert op Okergele 
korrelhoed (Theo Kiewiet) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28630
https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-nieuwjaarsbijeenkomst-druk-bezocht/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28682
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27 januari Vleermuisbunker ontdekt als 

extravagante locatie voor inkttruffels 

Eén keer per jaar worden vleermuisbunkers in de 

duinen gecontroleerd om te zien wat er aan 

vleermuizen en ander leven te vinden is. In januari 

waren de bunkers in de duinen van Egmond-Binnen 

aan de beurt. Groot was de verbazing toen in het 

schijnsel van zaklantaarns zeldzame inkttruffels als 

kerstballen aan haarworteltjes en 

myceliumstrengen op muren en aan plafonds 

bleken te hangen. Lees hier meer over dit boeiende 

onderwerp. 

 

 

 

 

 

2 februari Ruwsporige knotszwam op een oude 

zeedijk in Noord-Holland 

Op een zuidhelling van een oude zeedijk in Noord-

Holland werden eind november verschillende 

groepjes van de Ruwsporige knotszwam 

aangetroffen. Deze prachtige knotszwammetjes 

zijn slechts bekend van twee vindplaatsen in ons 

land en zijn daarmee uiterst zeldzaam (zzzz). Lees 

hier meer over deze Bijzondere waarneming  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 februari Is de Blauwe korstzwam in vier jaar tijd 

sterk toegenomen? 

De Blauwe korstzwam stond in 1989 nog 

aangegeven in de categorie 'Bedreigd' op de Rode 

Lijst. Tegenwoordig is hij minder zeldzaam en staat 

hij in de categorie 'Kwetsbaar'. Vooral de laatste 

vier jaar is de Blauwe korstzwam toegenomen, 

tenminste zo lijkt het! De toename komt 

waarschijnlijk vooral door een groei van het aantal 

waarnemers, een effect van corona. Lees hier alles 

over deze “felblauwe schoonheid”.  

 

Ruwsporige knotszwam (Leonard Minkema) 
 

Gewone inkttruffel (Luc Knijnsberg) 

Blauwe korstzwam (Bart Horvers) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28718
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/ruwsporige-knotszwam.html/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28749
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8 februari Thujamoorschijfje op Oranje Nassau’s 

Oord bij Wageningen (Gelderland) Tijdens een 

wandeling op Oranje Nassau’s Oord te 

Wageningen, vond William de Jong kleine 

zwammetjes op het afgestorven blad van een 

Sikkelcypres. Het bleek te gaan om het 

Thujamoorschijfje, een soort die 70 jaar geleden 

voor het laatst in ons land is gevonden! Lees hier 

meer over deze prachtige vondst.  

 

 

 

 

 

 

23 februari Nieuwe paddenstoelensoort ontdekt 

op uit de boom gewaaide takken. Speur mee!  

De afgelopen week kwamen er heel wat takken 

naar beneden, onder andere dankzij storm Dudley. 

Marcel Groenendaal vond in een wijk in Arnhem 

een klein 'oorachtig' ding, maar dan gesteeld, op 

afgewaaide lindetakken. Na onderzoek bleek het 

om een voor Nederland nieuwe paddenstoelen-

soort te gaan: Simocybe rhabarbarina. Lees meer in 

dit artikel met daarin een OPROEP om mee te 

zoeken naar deze nieuwe paddenstoelensoort! 

 

 

 

 

23 februari Online-lezing Korstmosparasieten 

Korstmosparasieten zijn schimmels die leven op 

korstmossen. In Nederland zijn ongeveer 200 

soorten korstmosparasieten bekend. Het zijn 

merendeels ascomyceten; een beperkt aantal 

behoort tot de basidiomyceten. Jannes Boers van 

de BLWG (Bryologische en Lichenologische 

Werkgroep van de KNNV) hield op 23 februari een 

online-lezing over dit onderwerp en die is hier 

terug te zien. Op 9 maart verzorgt de BLWG 

opnieuw een lezing die voor mycologen interessant 

kan zijn (zie verderop in dit journaal) 

  

Thujamoorschijfje (William de Jong) 

Simocybe rhabarbarina (Marcel Groenendaal) 

 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/thujamoorschijfje.html/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28829
https://www.facebook.com/blwgmossen/videos/411110424120080


- 4 - 
 

26 februari Gouden vloksteeltje langs een pad in 

Harmelen 

Langs een pad in Harmelen vond Brigitte Bloem een 

piepklein zwammetje op hout. Het bleek te gaan 

om het Gouden vloksteeltje. Lees hier meer over 

dit zeer zeldzame paddenstoeltje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitblik 

Paddenstoel van de Maand 
Het Schijftrilkorstje is tot Paddenstoel van de maand maart gekozen. Lees hier meer over de PvdM  

 

 

5 maart Landelijke dag Vlinderstichting 
Op 5 maart zal de landelijke dag van de 

Vlinderstichting weer plaatsvinden. De dag is online 

te volgen óf live bij te wonen in de Junushof te 

Wageningen. Ook de Nederlandse Mycologische 

Vereniging zal op deze dag aanwezig zijn met een 

kraam vol interessante NMV-artikelen zoals o.a. veldgidsen en loepjes. Uiteraard kun je hier ook 

terecht met al je (paddenstoel-gerelateerde) vragen. Het programma en meer informatie over deze 

dag, vind je hier  

 

 

 

9 maart Woensdagavondlezing: Doodhoutspecialisten 

 

Deze lezing is ook interessant voor liefhebbers van schimmels en paddenstoelen. Tijdens deze lezing 

vertelt Klaas van Dort over specialisten op dood hout waaronder mossen, korstmossen en enkele 

(niet-gelicheniseerde) schimmels die graag op hout groeien. Je aanmelden om de lezing te volgen kan 

via de BLWG-agenda of rechtstreeks via deze zoom-link  

 

Gouden vloksteeltje (Brigitte Bloem) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/gouden-vloksteeltje.html/
https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
https://www.vlinderstichting.nl/actueel/landelijke-dag
https://www.blwg.nl/mossen/excursie.aspx
https://us02web.zoom.us/j/86546092201?pwd=d0Jna0Q2V0pMTXJkbHlHaEVIeHpXZz09
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19 maart 30e Vlaamse mycologendag 

 De Vlaamse Mycologendag 2022 zal eindelijk weer 

'live' gehouden worden in Antwerpen. Meer 

informatie en het programma vind je op de website 

van de Koninklijke Vlaamse Mycologische 

Vereniging (KVMV). 

 

 

 

 

 

 

26 maart JNM - Jongeren in de Natuur 

organiseert het Nieuwe Natuur 

Symposium  

Op 26 maart organiseert de JNM (Jongeren in de 

Natuur) het Nieuwe Natuur Symposium in Delft. 

Het symposium is onderdeel van het project 

Nieuwe Natuur, een project waar de JNM de 

afgelopen twee jaar aan heeft gewerkt. Tijdens het 

symposium blikt de JNM terug op de vele 

activiteiten en kampen in de ‘’nieuwe’’ natuur van 

Nederland. Sprekers uit de groene wereld delen 

hun kennis over onderwerpen als Stadsnatuur, 

Working with Nature en Nieuwe Wildernis. Voor 

meer informatie, klik hier. De JNM kent ook een 

Planten- en Paddenstoelenwerkgroep. Voor meer 

informatie klik hier. 

 

 

Vanaf 4 april weer online-lezingen 

Na een kleine onderbreking, zijn we verheugd te 

mogen mededelen dat wij op 4 april weer zullen 

gaan starten met onze online-lezingen via zoom. 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het 

programma, wij hopen hier in het volgende 

maandjournaal op terug te komen. Wordt 

vervolgd…. 
  

https://kvmv.be/index.php/actueel/item/30e-vlaamse-mycologendag
https://www.jnm.nl/nl/activiteiten/Bijzondere-activiteit/NN%20Symposium%20nov%202021
https://www.jnm.nl/nl/over-ons/werkgroepen
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Actuele soorten 

De lente is in aantocht en de tijd is aangebroken 

voor paddenstoelen die zich dit jaargetijde laten 

zien. Naast typische voorjaarspaddenstoelen zijn 

dat ook paddenstoelen die zich jaarrond laten zien.  

Afgelopen jaar is in diverse online-lezingen 

aandacht besteed aan deze paddenstoelen. Via de 

links op deze pagina kun je deze lezingen (nog 

eens) bekijken,  bijvoorbeeld deze lezing van Chiel 

Noordeloos. Hierna bespreken we enkele algemeen 

voorkomende soorten die in de komende periode 

relatief vaak worden gemeld. 

 

 

Echte tonderzwam 

Daarnaast zijn er al tal van andere houtzwammen 

die in het voorjaar opvallen omdat ze er net even 

iets anders uit kunnen zien dan in de rest van het 

jaar. Bijvoorbeeld de Echte tonderzwam en 

Roodgerande houtzwam kunnen op hun hoed een 

flinke laag wit sporenpoeder dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermiljoenhoutzwam 

Wie oog heeft voor paddenstoelen op (dood) hout 

kan in het voorjaar genieten van fraai gekleurde 

zwammen zoals de Vermiljoenhoutzwam. Vooral 

op dode takken en stammen van Berk is het een 

geziene gast. De Vermiljoenhoutzwam veroorzaakt 

witrot. Een andere fraai gekleurde houtzwam is de 

Blauwe korstzwam die op pagina 2 van dit journaal 

is besproken.  

 

 

 

  

Online-lezing Voorjaarspaddenstoelen van 15 
maart 2021 (Chiel Noordeloos) 

Vermiljoenhoutzwam (Henk Huijser) 

Echte tonderzwam met sporenpoeder op en 
naast de hoed (Jan Knuiman) 

https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
https://drive.google.com/file/d/1nXEFDHIM4aS3dp2rfdeO5hIQJgINcTyQ/view
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Judasoren 

Het Echt judasoor is een necrotrofe parasiet die 

leeft op takken en stammen van vooral Vlier, maar 

wordt ook waargenomen op tal van andere 

houtsoorten zoals Beuk, Esdoorn, Populier, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bestaat ook een witte vorm (var. lactea) van het 

Echt judasoor die vaak in de nabijheid van de 

‘gewone’ vorm wordt gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

Het Viltig judasoor, evenals het Echt judasoor 

ondergebracht in het geslacht Auricularia, leeft als 

saprotroof of necrotrofe parasiet op hout van 

loofbomen zoals Iep, Populier, Wilg en Es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judasoren uit het geslacht Auricularia zijn geen typische voorjaarssoorten, kunnen jaarrond worden 

aangetroffen en worden vooral in het voor- en najaar gemeld. Het Vals judasoor (Schizophyllum 

amplum, een broertje van het Waaiertje) wordt eveneens vooral in voor- en najaar gemeld. 

  

Echt judasoor (Chiel Noordeloos) 

Echt judasoor var. lactea (Henk Remijn) 

Viltig judasoor (Jan Knuiman) 
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Zandkaalkopje 

Het Zandkaalkopje is vrijwel het gehele jaar door te 

vinden en is dus geen typische voorjaarssoort. Je 

kunt het Zandkaalkopje tegenkomen tussen 

mossen en gras in zandverstuivingen en schrale 

graslanden. Lees ook het artikeltje over de 

Paddenstoel van de maand van maart 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Gele trilzwammen 

Gele trilzwammen zijn er in twee sterk gelijkende soorten: de Gele trilzwam en de Gele 

hersentrilzwam. In het veld zijn ze moeilijk of helemaal niet van elkaar te onderscheiden. 

Ogenschijnlijk groeien beide op hout maar in werkelijkheid parasiteren ze op andere zwammen: de 

Gele trilzwam op het mycelium van Peniophora-soorten zoals de Eikenschorszwam; de Gele 

hersentrilzwam op de Gele korstzwam.  

 

 

Het komt nogal eens voor dat er geen vruchtlichamen te bekennen zijn van de genoemde 

korstzwammen en dan rijst de vraag met welke trilzwam we te maken hebben. Microscopisch 

onderzoek geeft dan uitsluitsel: de sporen van de Gele hersentrilzwam zijn veel kleiner dan die van 

de Gele trilzwam. Overigens tot voor kort werd aangenomen dat een Gele trilzwam die wordt 

aangetroffen in de nabijheid van Gele korstzwam een Gele hersentrilzwam is (zie sleutel). Vrij recent 

is echter gebleken dat de Gele trilzwam ook kan voorkomen bij de Gele korstzwam. 

  

Zandkaalkopje (Henk Huijser) 

Gele hersentrilzwam temidden van Gele 
korstzwam (Nico Dam) 

Gele trilzwam (Henk Huijser) 

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
https://www.mycologen.nl/Coolia/PDF-files/Coolia_47(1).pdf
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Ascomyceten 

Een storm kan letterlijk veel losmaken en enkele 

stormen nog meer. Eerder in dit journaal vroegen 

we al aandacht voor een nieuwe soort voor 

Nederland, namelijk Simocybe rhabarberina die 

letterlijk is aan komen waaien. Op afgewaaide 

takken en twijgen komen ook ascomyceten voor. 

Het zijn vaak kleine, en tamelijk onopvallende, 

bolletjes, schijfjes, vulkaantjes, kommetjes, etc. en 

krijgen doorgaans minder aandacht dan 

plaatjeszwammen. Misschien heeft het oog in het 

veld minder te genieten van een ascootje, maar 

achter de microscoop soms des te meer. Zoek 

bijvoorbeeld eens naar het Kortstekelig lindebultje 

wat je op afgewaaide takken van de Linde kunt 

aantreffen.  

 

Een ander ascootje dat in deze periode veel gemeld 

wordt is het Roze grondschijfje. Een piepklein 

paddenstoeltje dat nauwelijks zou opvallen, ware 

het niet dat ze vaak met tientallen of zelfs 

honderden dicht bij elkaar groeien. Ze parasiteren 

op mosjes zoals het Gewoon purpersteeltje en 

Haarmossen. Je kunt ze tegenkomen als pioniers in 

ontwikkelingsgebieden, op arme zandgronden en 

op de hei.  

 

 

 

 

 

Tijd voor morieljes? Gerard Koopmanschap 

Van een winter hebben we nauwelijks kunnen spreken en daar staat het voorjaar alweer voor de 

deur. We zien overal om ons heen dat de natuur er klaar voor is. Diverse looksoorten komen op, 

krokussen en narcissen bloeien volop, dan kan het niet lang meer duren of de voorjaars-

paddenstoelen schieten uit de grond. Sommige 

pioniers hebben zich reeds laten zien; een 

Voorjaarskluifzwam in Drenthe bijvoorbeeld maar 

ook diverse bekerzwammen zijn reeds gemeld. De 

bekendste voorjaarspaddenstoelen zijn zonder 

twijfel de morieljes. In Nederland komen zeven 

verschillende morieljesoorten voor, waarvan de 

meeste soorten voorkomen op kalkrijke gronden 

aan de kust, op de eilanden, in de Flevopolder, in 

Zuid Limburg en verspreid door het land aan 

rivieroevers. Zie hier voor een compleet overzicht.  

 

Kortstekelig lindebultje met karakteristieke 
sporen (Rinus Baggerman) 

Roze grondschijfje (Jan Knuiman) 

Duinmorielje (Gerard Koopmanschap) 

http://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_Morchella.html
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De ecologie van morieljes is overwegend 

raadselachtig. Sommige soorten leven saprotroof, 

andere soorten leven in een ogenschijnlijke 

symbiose met specifieke bomen, echter het 

precieze mechanisme ervan is van veel soorten niet 

bekend. Wat wel bekend is, is dat het overwegend 

typische voorjaarspaddenstoelen zijn. Doorgaans 

zijn ze te vinden vanaf eind maart/begin april tot 

ongeveer half mei. Soms dienen ze zich echter 

eerder aan. In 2020 werden de eerste 

hersenkronkelmorieljes reeds waargenomen in de 

eerste week van maart; de vroegste waarnemingen 

ooit. Het was toen een uitzonderlijk zachte winter 

met gemiddelde maandtemperaturen in januari en 

februari van respectievelijk 6,2℃ en 7,2℃. De 

normale maandgemiddelden zijn respectievelijk 

3,6℃ en 3,9℃. Daarbij was er in februari 2020 

aanzienlijk veel neerslag gevallen.  

 

 

Hieruit volgt de verwachting dat we mogelijk ook 

dit jaar te maken zullen krijgen met een vroeg 

morieljeseizoen. De gemiddelde maand-

temperaturen van dit jaar zijn namelijk ook 

aanzienlijk hoger dan het langjarig gemiddelde 

(5,6℃ en 6,9℃) en ook dit jaar is er zowel in januari 

als in februari vrij veel neerslag gevallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht je door het bovenstaande getriggerd zijn om binnenkort zelf te gaan zoeken, ga dan omzichtig 

te werk. Morieljes groeien notoir langzaam en ze gaan daardoor vrij lang schuil onder het bladerdek. 

Daarbij komt dat ze door hun grillige vormen en grijsbruine tinten erg goed gecamoufleerd zijn 

tussen de bladeren. Het zou jammer zijn als ze tijdens het zoeken niet worden opgemerkt en ze 

onder je schoenzolen worden vertrapt.  

 

 

 

 

 

 

 

Hersenkronkelmorielje (Gerard Koopmanschap) 

Kapjesmorielje (Gerard Koopmanschap) 
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Nieuwe boeken en tijdschriften 

 

Mycorrhizale schimmels en hun 

toepassing Jeff Lowenfels 

Mycorrhizale schimmels zijn onmisbaar voor 

bomen, planten en de bodem. Mycorrhizale 

samenwerking tussen schimmels en planten zorgt 

ervoor dat de voedingswaarde van gewassen 

aanzienlijk verhoogd wordt en dat ze weerbaarder 

worden tegen droogte, ziektes en insectenvraat. 

Schimmels verbeteren de structuur van de bodem, 

leggen koolstof vast en zorgen ervoor dat er meer 

water vastgehouden kan worden. Mycorrhizale 

schimmels kunnen het gebruik van pesticiden, het 

toevoegen van stikstof- en fosfaatverbindingen en 

het bewerken van de bodem overbodig maken. 

Meer informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://libris.nl/boek?authortitle=jeff-lowenfels/mycorrhizale-schimmels-en-hun-toepassingen--9789062240623
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/

