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Oproep 

Gezocht: tellers voor het meetnet Bospaddenstoelen Inge Somhorst 

Het meetnet Bospaddenstoelen is een 

monitoringsproject in bossen en lanen op de 

zandgronden en in de duinen. Iedereen met enige 

kennis van paddenstoelen kan meedoen. Je telt 

alleen de soorten die je kent. Gaandeweg vergroot 

je je kennis. Je kunt ook met een maatje of in 

groepsverband tellen. Tussen juli en december 

bezoek je je eigen vak driemaal volgens een vaste 

route. Meer informatie over het meetnet 

(Bos)paddenstoelen kun je hier vinden. 

Paddenstoelen, in het bijzonder de soorten die in 

symbiose leven met bomen, reageren snel op 

veranderingen in de omgeving zoals de 

hoeveelheid stikstof die uit de lucht op de bodem 

neerslaat. Door de veranderingen in de 

paddenstoelenflora van een gebied te meten, 

krijgen we een goed beeld van de trends in de 

Nederlandse natuur en draag je ook bij aan de 

kennis over de effecten van stikstofdepositie. 

Heb je basiskennis van de paddenstoelen in je omgeving en wil je een waardevolle bijdrage leveren? 
Meld je dan bij het meetnet aan! Je krijgt dan alle informatie en begeleiding bij het uitzetten van een 
route. 

  

Hanenkam (Henk Huijser) 

 

http://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet
mailto:meetnet@mycologen.nl
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Terugblik 
 

8 juni  Het Kruidenpelsbekertje in het Roderveld 

(Overijssel) 

Op 4 juni deed Ronald Morsink weer een prachtige 

vondst; dit keer vond hij het Kruidenpelsbekertje in 

het Roderveld in Overijssel. Het Kruidenpels-

bekertje is uiterst zeldzaam (zzzz) in Nederland. 

Lees hier meer over deze bijzondere waarneming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 juni  Vondst Lisdoddefranjehoed met telelens 

gefotografeerd  

Op een overjarige lisdoddestengel midden in een 

duinplasje te Heemskerk zag Piet Brouwer een 

aantal bruine paddenstoeltjes. Te ver voor zijn 

camera, maar omdat hij een telelens mee had, en 

de nodige ervaring als fotograaf, kon hij er toch nog 

een aantal scherpe foto's van maken. Thuis achter 

zijn computer zag hij dat het de Lisdodde-

franjehoed betrof! Lees het artikel hier  

 

 

 

9 juni  Schimmels van ver weg: exoten zijn 

dichterbij dan u denkt 

Kees van Vliet verzorgt alweer enige tijd de 

bijdragen over exotische schimmels in het digitale 

tijdschrift 'Kijk op Exoten'. Exoten zijn planten, 

dieren of schimmels die hier van nature niet 

thuishoren. Sommige soorten verbreiden zich 

ongeremd en worden dan invasief genoemd. Bekijk 

hier de online lezing die onze nieuwe voorzitter van 

de NMV, Kees van Vliet, heeft gegeven op 13 juni jl. 

Zie tevens dit artikel op Nature Today over dit 

interessante onderwerp. 

 

 

Kruidenpelsbekertje (Ronald Morsink) 

Lisdoddefranjehoed (Piet Brouwer) 

Favolaschia calocera (eerste vondst voor 
Nederland door Inge van Westen in 2020, 
Dijkgatbos bij Wieringermeer) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/kruidenpelsbekertje.html/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29281
https://drive.google.com/file/d/1wuaqAUo94j9d2jZbwYXe6qeve4WRvPpV/view
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29293
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24 juni Houtzwammen zoals de Bruine 

borstelkurkzwam profiteren van zonnig weer 

In het recreatiegebied 'Geestmerambacht' boven 

Alkmaar, werden in juni opvallend veel 

houtzwammen aangetroffen. Een opvallende en 

mooie soort is de Bruine borstelkurkzwam die in 

1989 nog als potentieel bedreigd werd aangemerkt 

vanwege zijn zeldzaamheid. Met 114 atlasblokken 

op het verspreidingskaartje is het tegenwoordig 

een vrij algemeen voorkomende soort. Lees hier 

het Natuurbericht 

 

 

 

 

26 juni Slijmzwammennieuwsbrief nummer 4 

De vierde nieuwsbrief is uit en is dit keer geheel 

samengesteld door Hans van Hooff. 

Bijzondere aandacht is er voor het boek van Arthur 

Lister (A monograph of the Mycetozoa, 1894), 

waaraan zijn dochter in de sporen van haar vader 

werkte en waarvan zij nieuwe edities liet 

verschijnen in 1911 en 1925, de laatste onder 

toevoeging van prachtige natuurgetrouwe 

kleurenplaten. Van deze editie verscheen in 2010 

een herdruk. Verder vinden we vervolginformatie 

over opkweken van slijmzwammen en worden er 

weer enkele nieuwe soorten voorgesteld. Er wordt 

een dichotome sleutel voor kinderen en beginners 

en op het internet te vinden is, besproken en 

getoond. Ook worden tips en trucs gegeven voor 

het fotograferen door een microscoop met een 

slimme telefoon. Download hier de nieuwsbrief  

 

 

30 juni Franjevloksteeltje in het Hulkensteinse bos 

(Flevoland)  

Op 21 juni vond Ieko Staal een bijzonder 

paddenstoeltje op een doorweekte, verrotte 

haagbeukstam. Jan Knuiman en Thom Kuyper 

kwamen na microscopisch onderzoek tot 

Franjevloksteeltje, een zeldzame en ernstig 

bedreigde soort in Nederland, die slechts bekend is 

van zeven atlasblokken in ons land. Lees meer over 

deze Bijzondere waarneming 

 

  

Bruine borstelkurkzwam (Piet Brouwer) 

Franjevloksteeltje (Ieko Staal) 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29371
https://www.mycologen.nl/Slijmzwammen/nieuwsbrief/No_4_slijmzwammennieuws.pdf
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/franjevloksteeltje-2.html/
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3 juli Wisent en schimmel transformeren 

esdoornbosje  

In de duinen van het Kraansvlak (NH) groeide een 

bosje met gewone esdoorns. De beheerder had het 

bosje al eens omgezaagd, maar de esdoorns 

kwamen, als een veelkoppige draak, telkens met 

meer stammen terug. Men liet het erbij. Het bosje 

werd donker en soortenarm. Tot wisent en 

Roetschorsschimmel er samen de beuk in brachten, 

en de soortenrijkdom terugkwam. Lees er meer 

over in dit natuurbericht 

 

 

 

 

 

7 juli De Koningsmantelvlamhoed in Nederland: 

een exoot in opkomst  

Op 1 september 2018 deed Tjerk Busstra de eerste 

vondst van de Koningsmantelvlamhoed in 

Nederland op landgoed Staverden (Gelderland). 

Enkele weken later vond ook wijlen Fons Kolkman 

van de KNNV-paddenstoelenwerkgroep Apeldoorn 

deze soort op hetzelfde landgoed op snippers van 

rododendron. Sindsdien is het hard gegaan met het 

aantal waarnemingen en staat de teller op 12 

atlasblokken verspreid over Gelderland, Overijssel 

en Drenthe. Op 24 mei dit jaar, vond Ruud Knol 

enkele honderden exemplaren op een berg 

naaldhoutsnippers. Lees hier meer over de vondst 

van Ruud. 

 

 

11 juli Oranje sparrenhoutzwam op Grove den in 

het Drents-Friese Wold 

Tijdens een tocht door het Drents-Friese Wold op 

26 juni, werd een kleine oranje zwammetje op de 

kopse kant van een Grove den gevonden: de Oranje 

sparrenhoutzwam. Deze soort is voor het eerst in 

2019 in Nederland gesignaleerd en lijkt sindsdien 

aan een opmars bezig, getuige recente vondsten in 

Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland. Lees 

hier meer over deze bijzondere vondst. 

  

Oranje sparrenhoutzwam (Peter Hauwert) 

Roetschorsschimmel op het dode kernhout van 
door wisenten geschilde esdoorn (Leo Linnartz) 

Koningsmantelvlamhoed (Ruud Knol) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29391
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/koningsmantelvlamhoed.html/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/oranje-sparrenhoutzwam.html/
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13 juli Korrelige taaiplaten op nieuwe 

vindplaatsen  

De Korrelige taaiplaat is een soort waar veel om te 

doen is geweest. In 1987 werd de soort voor het 

eerst in Nederland in de buurt van Heerlen 

gevonden. Korrelige taaiplaat is een echte pelgrim 

die ver van bekende groeiplaatsen onverwachts 

tevoorschijn kan komen. Als de paddenstoel zich op 

een locatie heeft gevestigd, kan de soort ook 

zomaar weer verdwijnen. Ze wordt vooral 

aangetroffen op het dode hout van populier, 

minder vaak op dat van wilg en beuk. Soms leeft hij als parasiet op dode delen van levende bomen, 

en zeer zeldzaam wordt hij op naaldhout aangetroffen. Meestal verdwijnen de vruchtlichamen 

wanneer het hout waarop ze zitten vrijwel geheel is vergaan. Oude stammen dienen daarom zo lang 

mogelijk op hun plaats te blijven liggen. Lees er meer over in dit Natuurbericht  

 

 

 

15 juli Compostchampignonparasol: er broeit wat 

in Staverden (Gelderland) 

Tijdens een Apeldoornse KNNV-plantenexcursie op 

25 juni in de Leemputten van Staverden werd de 

zeldzame Compostchampignonparasol gevonden. 

Deze soort is slechts bekend van 13 atlasblokken in 

ons land en staat te boek als ‘Gevoelig’ (GE) Lees 

hier meer over deze Bijzondere waarneming 
 

 

 

 

 

 

 

21 juli Mooie Spikkelplooiparasollen te Oostzaan 

Plooiparasollen (Leucocoprinus) zijn over het 

algemeen eenvoudig te determineren, mits je de 

juiste literatuur bezit. Het zijn fragiele padden-

stoelen die in de hand genomen zo uit elkaar 

kunnen vallen. Variabel kunnen ze ook zijn, vaak 

afhankelijk van de omstandigheden van de 

standplaats en weersomstandigheden. Het droge 

warme weer van de laatste tijd is een factor van 

belang. Lees er meer over in dit Natuurbericht 

 

Korrelige taaiplaat (Piet Brouwer) 

Compostchampignonparasol (Ruud Knol) 

Spikkelplooiparasollen (Piet Brouwer) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29456
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/compostchampignonparasol-2.html/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29492
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21 juli Bleke oesterzwam op Fijnspar in het 

Drents-Friese Wold 

Dat paddenstoelen niet altijd volgens de boekjes 

groeien, bewijst deze leuke vondst van de Bleke 

oesterzwam wel. Daar waar Bleke oesterzwammen 

voornamelijk op loofhout worden aangetroffen, 

maakte deze oesterzwam een ‘uitstapje’ en besloot 

zich op een Fijnspar te vestigen. Heel bijzonder, dat 

vond ook Eef Arnolds, die deze vondst 

microscopisch onderzocht heeft. Lees hier het 

verhaal van Peter Hauwert.  
 

 

 

26 juli Rosse doolhoftruffel op de Brunssumer-

heide (Limburg)  

Op 11 juni vond Alex König op de Brunssumerheide 

te Landgraaf in een gemengd bos op humusrijke 

zandgrond de Rosse doolhoftruffel. Deze truffel is 

zeldzaam in Nederland. Lees hier het verhaal van 

Alex. 

 

 

 

 

 

 

 

30 juli Giftige, gele paddenstoel: de Karbol-

champignon 

In dit verhaal beschrijft Martijn Oud de vondst van 

een groep Karbolchampignons op de dijk van de 

haven van Medemblik. Het eten van sommige 

soorten champignons, zoals van de Karbol-, 

Parelhoen- en Hazelhoenchampignon, kan 

spijsverteringsklachten tot gevolg hebben. Lees 

hierover meer in dit Natuurbericht 

 

 

 

Oproep 

Meld een bijzondere waarneming of schrijf er een verhaaltje over 
Heb je tijdens een uitstapje in het veld - in je eentje of met een groepje - een bijzondere waarneming 

gedaan of weet je niet zeker of het iets bijzonders is? Stuur dan je foto’s met informatie over datum 

en vindplaats dan naar waarnemingen@mycologen.nl en wacht totdat je antwoord hebt ontvangen. 

Informatie over het schrijven van een verhaaltje voor de rubriek Bijzondere waarnemingen vind je op 

de NMV-website.   

Bleke oesterzwam op Fijnspar (Peter Hauwert) 

Rosse doolhoftruffel (Alex König) 

Karbolchampignon (Martijn Oud) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/bleke-oesterzwam.html/
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/rosse-doolhoftruffel.html/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29533
mailto:waarnemingen@mycologen.nl
https://www.mycologen.nl/actueel/bijzondere-waarnemingen-2/bijzondere-waarnemingenoud/
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Actueel 

Herken de natuur in één klik met Obsid? Jan Knuiman 
Wie de site van Obsidentify opent, denkt misschien bij het lezen van: ‘Herken de natuur in één klik’, 

dit is echt iets voor mij. Maak een foto van je geliefde plant, dier of paddenstoel, laat de app erop los 

en de beeldherkenning doet de rest. Jammer, want voor paddenstoelen gaat die vlieger vaak niet op. 

Het komt nogal eens voor dat Obsid-gebruikers slechts één foto invoeren en dan vaak ook nog een 

waarop alleen de bovenkant van de hoed zichtbaar is.  

 

Op het forum van waarneming.nl en op allesoverpaddenstoelen.nl onder de kopjes Paddenstoelen-

fotografie en Determineren kun je hele nuttige informatie vinden over het maken van foto’s en wat 

er verder aan kenmerken van een paddenstoel moet worden verzameld om een paddenstoel op 

naam te brengen. Als je in het veld maar één foto hebt ingevoerd, kun je achteraf via de site van 

waarneming.nl. extra foto’s en in het veld verzamelde informatie toevoegen aan je melding. 

 

 

Op basis van de foto van de hoed hiernaast valt 

niet te zeggen om welke soort paddenstoel het 

gaat, zelfs niet eens om welk geslacht. Met die 

wittige hoed zou het een champignon kunnen 

zijn, maar bijvoorbeeld ook een champignon-

parasol.  

De zij-/onderkant van dezelfde paddenstoel 

laat wittige lamellen zien die in de buurt van de 

steeltop ophouden (de lamellen zijn vrij van de 

steel), een ring en een flinke knol. Boven- en 

onderkant passen goed bij de Blanke 

champignonparasol. 

Welke soort is dit? 
 
 

Meerdere foto’s zijn vaak noodzakelijk. en 

daarnaast soms ook nog andere informatie, 

zoals waar de paddenstoel op groeit (substraat) 

en welke bomen of struiken in de buurt 

groeien. Het zou jammer zijn als je vondst door 

gebrek aan informatie niet kan worden 

beoordeeld of wordt afgekeurd.  

 

 

 

Hoe pak je dit nu aan als je met je app het veld 

in gaat? 

Onderkant van dezelfde paddenstoel 

https://waarneming.nl/apps/obsidentify/
https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,172945.0.html
https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop2
https://waarneming.nl/


- 8 - 
 
 

Verkleuring van het vlees aan binnenkant steel 
bij een fluweelboleet 

Verkleuring aan de buitenkant van de steel van 
een russula na inwrijven met ijzersulfaat 

Tips voor het gebruik van apps zoals Obsid 

• maak meerdere foto’s van een 

paddenstoel; 

 

• voer de foto genomen in zijaanzicht als 

eerste in. Een foto in zijaanzicht waarbij 

diverse onderdelen van een paddenstoel 

zichtbaar zijn, biedt meer kans op een 

juiste suggestie van de app dan een foto 

van de bovenkant van de hoed. Meerdere 

foto’s kunnen eventueel achteraf via de 

site van waarneming.nl worden 

toegevoegd; 

 

• vraag je app om identificatie; 

 

• controleer de soortnaam die de app noemt 

aan de hand van de beschrijving van de 

soort in je veldgids. Kloppen alle specifieke 

kenmerken van je vondst met de 

beschrijving van de soort die je app noemt? 

De kans is dan best groot dat de door je 

app genoemde soortnaam juist is; 

 

• voor de beoordeling van je waarneming op 

waarneming.nl is het wel noodzakelijk dat 

de specifieke kenmerken van de soort die je 

meent gevonden te hebben, goed in beeld 

zijn op je foto’s of dat je die beschrijft bij je 

melding. Voer, eventueel achteraf via de 

site van waarneming.nl, extra foto’s en 

aanvullende beschrijving in; 

 

• aanvullende informatie is vaak cruciaal. 

Waar groeide de paddenstoel op (een 

plant, een boom, de grond)? Bij 

melkzwammen: welke kleur heeft het 

melksap en hoe verkleurt dit? Of bij 

russula’s: hoe verkleurt het steeltje bij 

inwrijven met ijzersulfaatpoeder (of met 

een zogenaamd toversteentje met daarin 

kristallijn ijzersulfaat)? Of bij boleten: wat 

valt er te zien op een lengtedoorsnede aan 

kleur, verkleuringen en bijzondere vlekjes? 

 

Het is wat werk, maar je leert er echt van en 

maakt het validatoren gemakkelijker om je 

vondst te beoordelen! Kleur van de melk bij een melkzwam 

Zijaanzicht van een heksenboleet. Diverse ken-
merken zijn goed zichtbaar op de foto 
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Vooruitblik 
Paddenstoel van de Maand 

De Goudporieboleet is tot Paddenstoel van de maand augustus gekozen. Lees hier meer over de 

PvdM  

 

29 augustus Nieuwe reeks online lezingen gaat 

van start 

Per 29 augustus zullen we de online-lezingen via 

zoom gaan hervatten. Achter de schermen wordt 

momenteel hard gewerkt om een mooi programma 

samen te stellen. We kunnen vast verklappen dat 

op maandag 29 augustus het spits wordt afgebeten 

door Chiel Noordeloos. Houd de website 

www.mycologen.nl goed in de gaten voor het 

aankomende programma. Uiteraard zullen we je 

ook via dit journaal op de hoogte blijven houden. 

 

 

 

Mini- en Basiscursus paddenstoelen 

Minicursus 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.  

Begeleiders van paddenstoelenwerkgroepen 

kunnen voor meer informatie contact opnemen 

met de educatiewerkgroep van de NMV via het 

mailadres cursussen@mycologen.nl  

 

 

 

 

 

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
http://www.mycologen.nl/
mailto:cursussen@mycologen.nl
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Basiscursus paddenstoelen  

De basiscursus is ontwikkeld voor mensen die al 

wat langer met paddenstoelen in de weer zijn en 

zich graag verder willen verdiepen in het wel en 

wee daarvan.  

De cursus bestaat uit een vijftal presentaties en een 

even groot aantal excursies. Het leren 

onderscheiden van vormgroepen en geslachten, de 

functies en samenhang van paddenstoelen en 

schimmels in en met de omringende natuur zijn 

belangrijke aspecten van de basiscursus. 

Microscopie maakt geen deel uit van de cursus.  

Begeleiders van paddenstoelenwerkgroepen 

kunnen voor meer informatie contact opnemen 

met de educatiewerkgroep van de NMV via het 

mailadres cursussen@mycologen.nl  

 

 

 

 

 

Nieuwe uitgaven 

Veldgids voor de paddenstoelen van het 

moerasmeetnet Machiel Noordeloos et al 

Het Meetnet moerassen en venen bestaat sinds 

2017. Het is gericht op het monitoren van de zeven 

typische soorten van de habitatten veenmos-

rietland, hoogvenen en veenbossen (berken-

broekbossen), met een zwaartepunt op veenmos-

vegetaties. 

 

Met beschrijvingen en foto’s van alle typische en 

begeleidende soorten, met sleutels voor enkele 

geslachten en aandacht voor microscopie. Klik hier 

om deze veldgids te downloaden. 

  

mailto:cursussen@mycologen.nl
https://www.mycologen.nl/downloads/moerasmeetnet_gids_versie_1.2_2022.pdf
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Excursies voor studenten biologie, natuurbeheer, etc. 

Ben je als student van een studievereniging 

biologie, natuurbeheer of verwante opleiding 

geïnteresseerd in paddenstoelen en hoor je daar 

weinig over in je opleiding?  

 

Informeer dan eens naar de mogelijkheden van een 

excursie voor je studievereniging. Reacties kun je 

sturen naar: redactie journaal. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Jurre, student Bos- en natuurbeheer aan van 
Hall-Larenstein in actie (Bas van Blitterswijk) 

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

