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Terugblik 
4 april  Online-lezing over “echte” truffels van 

Nederlandse bodem door Gerard Koopmanschap 

Op 4 april mocht Gerard Koopmanschap het spits 

afbijten van een reeks interessante online-lezingen 

die je door de NMV wordt aangeboden. Tijdens 

deze lezing neemt Gerard je mee in de wereld van 

de truffels uit het geslacht Tuber in het algemeen 

en specifiek over de soorten die in Nederland te 

vinden zijn. De lezing is hier terug te kijken.  

 

 

 

 

 

4 april Vooral stikstofgevoelige paddenstoelen 

gaan achteruit 

Stikstofgevoelige paddenstoelen nemen sinds een 

jaar of dertien weer in aantal af. De achteruitgang 

zette in de vorige eeuw in, maar werd vanaf 1994 

onderbroken door een lichte toename. Na een 

stagnatie begin deze eeuw zet de daling door. Deze 

daling is sterk bij stikstofgevoelige soorten en 

nauwelijks aanwezig bij stikstoftolerante soorten. 

Dit blijkt uit tellingen van het Meetnet 

Paddenstoelen. Lees hier het hele artikel. 

 

  

Bleke truffel (Hans Adema) 

De Gezoneerde stekelzwam is gevoelig voor 
stikstof (Henk Huijser) 

https://drive.google.com/file/d/1VnGe7btWKduUP5RJsdyyxkBVGCZdi8C8/view
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29009
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9 april Drentse zwamdag in Holthe Ronald Morsink 

Op 9 april jongstleden werd er weer een Drentse zwamdag gehouden in Holthe. Dat is sinds 1999 een 

vaste traditie die jaarlijks plaatsvindt en altijd goed bezocht wordt. Bij aankomst was er een 

ontvangst met koffie, thee en koek. 

De lezingen en onderwerpen die dag waren zeer divers (programma). De eerste lezing ging over een 

historisch monument en paddenstoelenparadijs van begraafplaats Zuidwolde. Hierover verschijnt 

ook een boek over de historische waarden en natuurwaarden van deze begraafplaats door de 

Natuurvereniging Zuidwolde. Daarna was er een lezing over verschillende brandplekpaddenstoelen 

die zijn gevonden tijdens een onderzoek op het Doldersummerveld van 2018 tot op heden. Na een 

kopje koffie of thee ging het over bermjuwelen, paddenstoelen in wegbermen in Overijssel. Een 

groot project waar in totaal 249 bermen zijn onderscheiden met een min of meer waardevolle 

paddenstoelenflora. Aansluitend was er een lezing over bossen en paddenstoelen in Boswachterij 

Gees (Staatsbosbeheer), resultaten van excursies van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe (PWD) 

en privé-inventarisaties in Boswachterij Gees. In het publiek zat een boswachter van Staatsbosbeheer 

die dit met grote belangstelling volgde en later zijn visie over het gebied met ons deelde. Tussen de 

middag onder het genot van zelfgemaakte paddenstoelensoep en linzensoep kon je in de frisse 

buitenlucht van het prachtige gebied “Schepping” genieten. 

Na de pauze was er gelegenheid om foto’s van paddenstoelen te tonen die nog niet op naam waren 

gebracht, met aanvullend prachtige foto’s die van verschillende soorten paddenstoelen zijn gemaakt. 

De afsluitende lezing ging over de boeiende wereld van de roesten, met duidelijke uitleg en mooie 

foto’s. 

Door het wat uitlopen van de lezingen en de gezelligheid was er geen tijd meer om een excursie te 

houden, dit werd wel goedgemaakt tijdens de pauze waarin je in het gebied kon lopen. Al met al een 

leuke, gezellige en leerzame dag voor zowel jong als oud en het maakt niet uit of je nu een beginner 

of een expert bent op het gebied van paddenstoelen. 

Impressie Drentse zwamdag (Ronald Morsink) 

https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/author/schepping21/
https://schepping.org/
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13 april Wie vindt de grootste Vliegenzwam? 

Zoals wij hier al eerder berichtten, is de 

Vliegenzwam verkozen tot paddenstoel van het 

jaar 2022. De Nederlandse Mycologische 

Vereniging en KNNV hebben samen met het IVN en 

waarneming.nl het initiatief genomen om zoveel 

mogelijk vindplaatsen van de Vliegenzwam in kaart 

te brengen. Op 24 september 2022 organiseren de 

organisaties in het hele land excursies en een 

wedstrijd wie de grootste Vliegenzwam kan 

vinden. Lees er meer over in dit bericht.  

 

 

 

 

25 april Online-lezing over Alles over 

paddenstoelen door Aldert Gutter 

Tijdens deze online lezing vertelt Aldert waar zijn 

fascinatie voor paddenstoelen vandaan komt (die 

inmiddels al meer dan 60 jaar duurt!) Waar moet je 

dan beginnen met vertellen? Ach, begin maar 

gewoon met de Vliegenzwam! De online-lezing is 

hier terug te kijken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

12 mei Voorjaar 2022 overal in het land zeer matig 

voor paddenstoelen 

Het voorjaar van 2022 kenmerkte zich door droog 

en zonnig weer. Ook waren in april de nachten 

behoorlijk koud en ongunstig voor de meeste 

paddenstoelen. Voorjaarspaddenstoelen werden 

hierdoor maar mondjesmaat waargenomen. Zelfs 

in recreatiegebied Geestmerambacht boven 

Alkmaar, dat landelijk bekend staat vanwege zijn 

vele voorjaarspaddenstoelen, vielen de aantallen 

paddenstoelen tegen. Lees hier meer over het 

matige seizoen van de voorjaarspaddenstoelen.  

  

De Grote aderbekerzwam is een typische 
voorjaarspaddenstoel (Martijn Oud) 

Vliegenzwam (Wendy van der Heeden) 

Een kleine Aldert Gutter met Vliegenzwam in 
1963 (eigen archief) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29052
https://drive.google.com/file/d/1CjV0Q2Dr1Wntoc7-3m0LNI-K8XZomh1d/view
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29165
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17 mei Sleutelen bij Mycena 

In het kader van de “Educatieve avonden” van de 

Antwerpse Mycologische Kring (AMK) verzorgde 

Lieve Deceuninck op 17 mei een online-presentatie 

over het sleutelen bij het geslacht Mycena. In de 

presentatie wordt aandacht gegeven aan de 

specifieke determinatiekenmerken en 

prepareertechnieken bij mycena’s. De presentatie 

kan via deze link worden bekeken. 

 

 

 

18 mei Paddenstoelen beestig bekeken 

Zowel grote zoogdieren als kleine beestjes eten 

paddenstoelen. Ook zijn sommige paddenstoelen 

voor hun voortbestaan afhankelijk van dieren. Welk 

effect heeft deze wederzijdse afhankelijkheid op de 

paddenstoelenflora? Lees er meer over in dit 

artikel. Op maandag 23 mei ging Wim Veraghtert 

dieper in op dit onderwerp tijdens een online-

lezing van de NMV. De lezing kun je hier nog eens 

rustig terugkijken.  

 

 

 

 

 

 

25 mei Fylogenetische stambomen; is door de 

bomen het bos nog zichtbaar? 

Fylogenetische stambomen vormen een 

hulpmiddel in het weergeven, bestuderen en leren 

begrijpen van verwantschappen tussen soorten 

organismen. In het verleden werden mycologische 

stambomen samengesteld op basis van de 

morfologie en ecologie van paddenstoelen en 

schimmels. Sinds enkele decennia worden 

stambomen vooral op basis van DNA-kenmerken 

gemaakt. Quincy Holzapfel is al langere tijd 

geboeid door de evolutie van schimmels. Analyse 

van het DNA kan daarbij helpen: overeenkomsten en verschillen in sequenties van de baseparen in 

bepaalde genen kunnen worden gebruikt om de mate van verwantschap te berekenen en dat kan 

weer worden gevisualiseerd in een stamboom. 

Onlangs is er ook een interessant artikel over dit onderwerp verschenen: Natuurbericht. Op 30 mei 

mei ging Quincy dieper in op dit interessante onderwerp tijdens een online-lezing, die je hier terug 

kunt kijken. 

 

Paddenstoelen beestig bekeken (onverwachte 
links tussen fauna en fungi) door Wim 
Veraghtert 

Uitsnede van Fungal Tree of Life naar Bús & 
Nagy, 2022 (Wikimedia Commons) 

https://kvmv.be/index.php/documentatie/item/sleutelen-bij-mycena-video
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29209
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29209
https://drive.google.com/file/d/14vjmjQopW3uRRPxRs5pDdmxV-mK1KxZk/view
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29231
https://drive.google.com/file/d/1NCezAkzH69n5JK69GTvzspYqJ5z0KrGe/view


- 5 - 
 

27 mei Verdwaalde wimperzwam na decennia 

hervonden in de duinen van Noord-Kennemerland 

(Noord-Holland) 

Een prachtige vondst werd deze maand gedaan 

door Kees Roobeek in de duinen van Noord-

Kennemerland. Op een mossig bospad trof hij de 

uiterst zeldzame Verdwaalde wimperzwam (zzzz) 

aan, een soort die volgens de Verspreidingsatlas 

slechts één keer eerder is aangetroffen in 

Nederland (vóór 1990). Lees hier alles over deze 

Bijzondere waarneming. 

 

 

 

 

Actueel 

Het neerslagtekort en houtzwammen 

In het vorige maandjournaal vroegen we ons af wat het fraaie lenteweer van maart ons zou brengen. 

Inmiddels zijn ook april en mei gepasseerd en is er in die maanden weinig regen gevallen. De KNMI-

droogtemonitor laat tot nu toe een neerslagtekort zien dat dicht in de buurt ligt van dat van de vijf 

procent droogste jaren. Als dat zo doorgaat dan wordt ook 2022 een jaar van relatief weinig 

paddenstoelen. Dat er de afgelopen maanden weinig soorten paddenstoelen zijn gemeld, is ook al 

opgetekend door Martijn Oud in zijn natuurbericht 

van 12 mei (zie pagina 3 van dit journaal). Wat de 

redactie van dit journaal erg opvalt aan de 

meldingen op waarneming.nl, is dat er veel 

houtbewonende zwammen worden gemeld. Vooral 

de Zwavelzwam, Zadelzwam en diverse soorten 

houtskoolzwammen (Kogelhoutskoolzwam s.l.) 

worden vaak gemeld. Die houtbewonende soorten 

zijn minder afhankelijk van neerslag omdat water in 

(rottend) hout een buffer biedt in periodes van 

neerslagtekort. 

 

 

Paddenstoelen als regenmakers 

“Regen brengt paddenstoelen” is een achterliggende gedachte van het voorafgaande, maar wist je 

dat paddenstoelen ook kunnen bijdragen aan het ontstaan van regenbuien? De sporen van 

paddenstoelen spelen daarbij een belangrijke rol. Ze fungeren als condensatiekernen in de 

waterdamp waaraan watermoleculen zich kunnen hechten. Daardoor kunnen druppeltjes ontstaan 

die, als ze groot genoeg zijn, uit de wolk naar beneden vallen. Mieke Verbeken, mycoloog aan de 

Universiteit van Gent, legt in bijgaand filmpje - van alweer enige tijd terug, maar ook nu weer zeer 

actueel - op YouTube uit hoe sporen van paddenstoelen het ontstaan van regen kunnen bevorderen. 

  

Verdwaalde wimperzwam (Kees Roobeek) 

Kogelhoutskoolzwam op Es (Jan Knuiman)  

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/gouden-vloksteeltje-2.html/
https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/droogtemonitor
https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/droogtemonitor
https://www.youtube.com/watch?v=wxlgO9jWRhw
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Vooruitblik 
 

Paddenstoel van de Maand 

De Franjeamaniet is tot Paddenstoel van de maand juni gekozen. Lees hier meer over de PvdM  

 

 

 

13 juni Online-lezing over exotische schimmels 

door Kees van Vliet 

Kees van Vliet verzorgt alweer enige tijd de 

bijdragen over exotische schimmels in het digitale 

tijdschrift “Kijk op Exoten”. Exoten zijn organismen 

die buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied 

terecht gekomen zijn. Als een soort zich in een 

nieuw gebied handhaaft, noemen we het een 

exoot, als dit ten koste gaat van inheemse soorten, 

spreken we van een invasieve exoot. Hoe staat het 

ervoor in Nederland?  

De online-lezing wordt kosteloos aangeboden door 

de NMV. Ook niet-leden zijn welkom om de lezing 

bij te wonen. Inloggen kan op maandag 13 juni 

vanaf 19.15 uur via deze zoomlink. Tot zooms! 

  

Traliestinkzwam tussen bamboeplanten in een 
particuliere achtertuin (Carolien Reindertsen) 

Zwammen als regenmakers (Mieke Verbeken via YouTube) 

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
https://us06web.zoom.us/j/81758985225#success
https://www.youtube.com/watch?v=wxlgO9jWRhw
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20 augustus De Ger van Zanendag te Wageningen 

Deze zomer is het weer zover: een introductiedag voor nieuwe leden van de Nederlandse 

Mycologische Vereniging. Hiermee bedoelen we met name mensen die tussen 2019 en 2022 lid zijn 

geworden. Binnenkort verschijnt het programma van deze introductiedag op onze website. Deze dag 

is een voortvloeisel uit het legaat van Ger van Zanen. 

 

 

Wie was Ger van Zanen? 

Ger van Zanen (1929-2015) was mycoloog, florist en KNNV-man in hart en nieren. Vanwege zijn grote 

verdiensten werd hij in maart 1991 benoemd tot erelid van KNNV-afdeling Amsterdam en in 2000 tot 

erelid van de KNNV in Arnhem. Ook binnen de Nederlandse Mycologische Vereniging was van Zanen 

zeer actief. Hij stond altijd vol enthousiasme klaar om iedereen met de meest moeilijke 

determinaties te helpen en ondanks lichamelijke problemen en het grote verlies dat hem trof door 

het wegvallen van zijn geliefde vrouw Jannie, heeft 

van Zanen zich met grote geestkracht en 

werkkracht gestort op projecten zoals de 

Werkgroep Mycologisch Onderzoek 

IJsselmeerpolders (W.M.O.IJ), maar ook als 

coördinator van enkele KNNV-werkgroepen, 

waaronder de “Werkgroep Paddenstoelen en 

Microscopie” en “Planten en Paddenstoelen”. 

Daarnaast is hij jarenlang NMV-districtscoördinator 

geweest voor de provincie Flevoland. In 2009 

leverden zijn verdiensten voor de NMV hem de 

prestieuze Cool & Van der Lekprijs op.  

 

 

Na het overlijden van Ger van Zanen in 2015 bleek hij zijn vermogen te hebben nagelaten aan de 

KNNV en de NMV. De NMV heeft dit geld in een speciaal “laatje” gestopt: het legaat van Van Zanen. 

Het is geoormerkt als investering in educatie en overdracht om de kennis van de mycologie te 

bevorderen en in het bijdragen aan onderzoek en publicaties. De NMV streeft er onder andere naar 

meer mensen op te leiden als docent of lezinghouder/excursieleider, zowel op het vlak van amateurs 

als wetenschappelijk. In de “geest van Ger van Zane” worden er daarom cursussen georganiseerd, 

lesmateriaal ontwikkeld en speciale bijeenkomsten gehouden voor (relatief) nieuwe leden om zo hun 

betrokkenheid bij de vereniging vanaf het begin te vergroten. De nieuwe ledenbijeenkomsten heten 

daarom sinds 2018 “Ger van Zanendag”. 

 

 

  

Ger van Zanen in 2009 

https://www.mycologen.nl/events/ger-van-zanendag/
https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/ger-van-zanenlegaat/
https://www.mycologen.nl/archief-van-de-nmv/personalia/cool-van-der-lek-prijs/
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Nieuwe boeken, tijdschriften en artikelen 

Paddenstoelen op en bij Helm in 

Meijendel 
Leo Jalink 

In dit artikel in Holland’s Duinen nr. 80 worden de 

resultaten van vier jaar inventarisatie van 

paddenstoelen op en bij Helm in het gebied 

Meijendel in Zuid-Holland samengevat. De 

stuivende en met Helm begroeide delen van de 

zeereep horen tot de meest extreme en 

onherbergzame milieus van Nederland. Het vrijwel 

humusloze, los gestapelde zand houdt nauwelijks 

vocht vast en is daardoor zeer gevoelig voor droge 

periodes. Het is niet het milieu waar je veel 

paddenstoelen zou verwachten. Toch herbergen de 

helmduinen een onverwacht rijke en bijzondere 

paddenstoelenflora In een habitattype met vijf 

soorten vaatplanten blijken meer dan 40 soorten 

paddenstoelen te vinden. Lees hier meer.  

 

 

 

 

 

Verwacht  The hidden kingdom of fungi 
Keith Seifert 

Juni 2022 

Dit boek spoort ons aan om onze relatie met 

schimmels - in dit geval de vele kleine schimmels, 

zoals gistachtigen en hyphoymyceten - in al hun 

facetten en toepassingen beter te begrijpen. Het is 

een absolute aanrader voor iedereen die zich al 

verwonderde over en respect kreeg voor het 

“Verborgen Rijk” bij het lezen van de boeken van 

Sheldrake (Verweven leven) en Simard (Op zoek 

naar de moederboom). Meer informatie. 

 

  

https://www.dunea.nl/duinen/magazine-hollands-duinen
https://www.summerfieldbooks.com/product/hidden-kingdom-the-surprising-story-of-fungi-and-our-forests-homes-and-bodies/?ml_subscriber=1959544494135186662&ml_subscriber_hash=q9z1&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=may_newsletter&utm_term=2022-05-27
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Ten slotte… 
 

Oproep 

Af en toe verschijnen er bijdragen van lezers als ze een interessante vondst hebben gedaan, bij een 

of andere boeiende activiteit betrokken zijn geweest, etc. Wij nodigen u graag uit ons een 

berichtje/verslagje te sturen als u zoiets meemaakt om er samen met u een boeiend maandjournaal 

van te maken! Neem contact met ons op door een email te sturen naar: abonnement  

 

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  

 

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. 

mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/

