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Van de redactie 

Zou het er dan toch nog van komen, een paddenstoelenrijke herfst? Voor ons kwamen de padden-

stoelen precies op het juiste moment: de open dag voor niet-leden die dit jaar samenviel met de 

Europese Dag van de Paddenstoel op 24 september. De dag vond plaats op landgoed Den Eng in de 

gemeente Buren (Gelderland). Enkele dagen daarvoor hadden we als organisatoren van deze dag een 

voorschouw uitgevoerd op het landgoed met als resultaat iets van vijftig soorten waaronder slechts 

enkele plaatjeszwammen. Hoe anders bleek het op de open dag zelf: vele soorten plaatjeszwammen 

waaronder russula’s, satijnzwammen, mycena’s, en 

boleten. 

Ook de pers heeft de afgelopen week padden-

stoelen in het vizier gekregen. De Gelderlander 

wijdde op 29 september in regiobijlage “De Vallei” 

een paginabreed artikel - waarin ook onze oud-

voorzitter AnnaElise Jansen aan het woord komt - 

aan paddenstoelen met als veelbelovende kop: 

“Natte herfst? Dat wordt zwijmelen met 

paddenstoelen.” We hopen dat we de komende 

weken volop kunnen zwijmelen.  
 
 

Terugblik 
 
28 augustus  Ondanks droogte veel paddenstoelen 

in Bergen (NH) door vernieuwing beukenlaan 

Op zaterdag 20 augustus vond de eerste padden-

stoelenexcursie van PWG “De Noordkop”van deze 

nazomer plaats. Dat paddenstoelenliefhebbers 

door de droogte niet veel paddenstoelen 

verwachtten, bleek uit de magere opkomst van 

slechts acht personen. Maar door de renovatie van 

een oude beukenlaan in 't Oude Hof' liep het 

helemaal anders. Na het planten van de Beuken 

waren er allemaal paddenstoelen tevoorschijn gekomen. Lees er meer over in dit artikel.  

Paardenvijgbreeksteeltje (Martijn Oud) 

Rode boleet in de regen afgelopen week in 
Wageningen (Jan Knuiman) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29638
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29 augustus  Online-lezing door Machiel 

Noordeloos  

Hoe nieuwsgierigheid kan leiden tot het verslingerd 

raken aan een bepaalde groep paddenstoelen. Als 

paddenstoelenliefhebber wil je graag weten wat de 

naam is van de soort die je zojuist hebt gevonden 

en gefotografeerd. Tegenwoordig post je hem dan 

op Facebook of op waarneming.nl, in de hoop dat 

er iemand is die je de juiste naam kan geven. Of je 

neemt je toevlucht tot één van de boeken die je in 

je kast hebt staan. Dat gaat niet altijd van een leien 

dakje. Kijk hier de online-lezing terug. 

 

 

 

 

31 augustus Ondanks of misschien wel dankzij de 

droogte opvallend veel Zwavelzwammen in het 

Heilooërbos  

De langdurige droogte zorgt bij veel ongeduldige 

liefhebbers van paddenstoelen voor stress. 

Paddenstoelen die normaal in augustus 

verschijnen, zoals de grote boleten, hebben zich dit 

jaar nauwelijks laten zien. In het Heilooërbos is dat 

niet anders, hoewel de Zwavelzwam zich weer 

meer liet zien dan andere jaren. Lees er meer over 

in dit natuurbericht.   

 
 

 

 

 

5 september Stikstof en Gewoon varkensoor  

De gevolgen van het teveel aan stikstof voor de 

natuur zijn complex en voor veel mensen blijven ze 

onduidelijk en vaag. Maar de overmatige 

stikstofdepositie heeft wel degelijk hele concrete 

gevolgen voor planten en dieren in ons land. Door 

korte soortportretten probeert SoortenNL het 

probleem van stikstof inzichtelijk te maken. Lees 

meer over stikstof en het Gewoon varkensoor in dit 

artikel. In twee andere artikelen komen stikstof en 

de Gezoneerde stekelzwam, de Gele ridderzwam 

en de Kastanjeboleet uitvoerig aan bod.  

  

Zwavelzwam (Aldert Gutter) 

Gewoon varkensoor (Marijke Verhagen) 

https://drive.google.com/file/d/1KYsNNsBDxUq6pkvQeTDtvLxXgc-pFBMH/view
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29654
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29687
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29702
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29706
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29744
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7 september Vrijwilligers gevraagd voor het 

Meetnet Bospaddenstoelen  

In het Meetnet Bospaddenstoelen volgen we 

paddenstoelen in bossen en lanen op de 

zandgronden en in de duinen. Paddenstoelen 

reageren snel op veranderingen in het milieu, zoals 

een toe- of afname van de stikstofdepositie. Om 

het aantal meetpunten uit te breiden zijn we op 

zoek naar nieuwe tellers. Lees hier alles over het 

Meetnet Bospaddenstoelen en hoe óók jij mee 

kunt doen. Op maandag 12 september gaf Inge 

Somhorst een interessante lezing over dit 

onderwerp, welke hier terug te kijken is. 

 

 

9 september Is er nog hoop voor een 

paddenstoelrijke herfst? 

In dit artikel blikken Roosmarijn Steeman en Wim 

Veraghtert terug op het wel en wee van padden-

stoelen in de afgelopen maanden en wat we deze 

herfst aan soorten kunnen verwachten. In 

broekbossen en op zwaardere bodems die 

gemakkelijker water vasthouden is er nog hoop 

voor deze herfst. Ook zwammen die op hout leven 

hebben minder last van de droogte. De zandige 

bodems zullen moeten wachten op regen, veel 

regen. Zie hier voor het volledige artikel. 

 

 

 

 

14 september Opvallend veel Gekroesde 

melkzwam in het kasteelpark van Nyenrode 

Tijdens een paddenstoelenexcursie in het 

kasteelpark van Nyenrode te Breukelen, werden 

begin september opvallend veel Gekroesde 

melkzwammen aangetroffen. Eigenaardig, want de 

lange droogteperiode had in dit park zijn sporen 

wel degelijk nagelaten. Blijkbaar is de Gekroesde 

melkzwam een soort die juist extra paddenstoelen 

produceert tijdens droogteperiodes. Lees er alles 

over in dit natuurbericht.  

 

 

 

  

Hanenkam (Henk Huijser) 

Gekroesde melkzwam (Martijn Oud) 

Platte tonderzwam (Leo Janssen) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29693
https://drive.google.com/file/d/178I7yh6Vn6iwJFDsPpI9RbZQDJnvycNQ/view
https://www.natuurpunt.be/nieuws/er-nog-hoop-voor-een-paddenstoelrijke-herfst-20220909?fbclid=IwAR2Jp1Z8lP0vF49_6rHKw8ZPbIuJxoArzBd8yesm3hCwpGxxRWnYU0RfoaA
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29737
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21 september Zoek de Vliegenzwam!  

Dit jaar is de Vliegenzwam de paddenstoel van het 

jaar. De NMV, KNNV, IVN en Waarneming.nl 

werken samen om zoveel mogelijk vindplaatsen 

van de Vliegenzwam in kaart te brengen. Vanaf 24 

september 2022 organiseren de organisaties in het 

hele land excursies, cursussen en een wedstrijd wie 

de grootste Vliegenzwam kan vinden. Lees er hier 

alles over. 

 

 

 

23 september Paddenstoelen  

Precies honderd jaar geleden waren de gevolgen 

van de grote droogte in 1921 nog goed merkbaar in 

de natuur. In zijn column over paddenstoelen gaat 

Jac. P. Thijsse in op de effecten. Hij schrijft ook over 

het belang van de samenwerking tussen bomen en 

schimmels, bijvoorbeeld bij het vastleggen van 

stikstof uit de lucht. Hij omschrijft paddenstoelen 

als “vrienden van het bosch en zijn bewoners”. 

Lees er meer over in dit natuurbericht.  

 

26 september Hoe herken en determineer ik een 

vezelkop? Thom Kuyper  

Voor iedereen die vezelkoppen maar lastpakken 

vindt en toch graag wil kennismaken met dit 

geslacht, is deze lezing van Thom Kuyper zeer aan 

te bevelen. Een behoorlijk aantal vezelkoppen is in 

het veld te herkennen door ze goed te bekijken 

met een loep. Voor andere vezelkoppen blijft 

microscopisch onderzoek een noodzaak. Klik hier 

om de lezing terug te zien. 

 

28 september Zeldzame Grootsporige 

schijncantharel in voormalig modderdepot van het 

Ilperveld 

Een vaartocht op het Ilperveld is altijd de moeite 

waard. Niet alleen vanwege de bijzondere 

vogelsoorten die hier worden waargenomen, maar 

ook vanwege de paddenstoelen. In dit grote 

laagveenmoeras deint de bodem op sommige 

eilandjes op en neer vanwege de slappe 

ondergrond. De zeldzame Grootsporige 

schijncantharel houdt blijkbaar van natte voeten. 

Lees hier alles over deze mooie vondst.  

Vliegenzwam (Melchior van Tweel) 

Bruine ringboleet (Jan van de Straaten) 

Grootsporige schijncantharel (Piet Brouwer) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29756
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29792
https://drive.google.com/file/d/1h-s3-HbsYxFKJC61aGjkweEwKSX9qeQf/view
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29809
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24 september Open dag niet-leden op Landgoed den Eng te Ommeren Carly Freeman 

Vol goede moed en vanaf een blauwverlichte hemel togen wij zaterdagochtend vanuit Noord-

Holland richting het Gelderse Ommeren voor de NMV opendag. Zoals voorspeld,werd de lucht al snel 

donkergrijs en moesten de ruitenwissers flink aan het werk. Maar dat zou de pret zeker niet drukken. 

Want de regen van afgelopen periode heeft er juist mede voor gezorgd dat het bos momenteel vol 

paddenstoelen staat. En daar komen we natuurlijk voor. 

 

De groep verzamelde zich buiten Streekmuseum 

Baron van Brakell. Na een inleidend praatje van Jan 

Knuiman en Carolien Reindertsen trokken we met 

de deelnemers het bos in. Al snel troffen we een 

zwam op de hoek van het eerste wandelpaadje. 

Hier werd de aanwezige kennis in de groep gelijk 

op de proef gesteld. Wie wist welke zwam dit was? 

Na wat aarzeling kwam het geluid uit verschillende 

hoeken dat dit toch wel de boskip moest zijn. 

Helaas, één deelnemer riep het juiste antwoord: 

Reuzenzwam. 

 

Jan vertelde over de levenswijze van deze zwam en 

beantwoordde vragen als “waarom haal je de 

zwam niet gewoon weg als die schadelijk is voor de 

boom?” Het werd een stuk duidelijker toen bleek 

dat de zwam enkel het voortplantingsmechanisme 

van de zwam betreft en de zwamvlok zelf, 

grotendeels een verborgen bestaan leidt. 

 

Carolien vervolgde met de groep de route al speurend langs de paden van een bos gevuld met 

kaboutertjes, konijnen en zelfs (tromgeroffel....paddenstoel van het jaar) de Vliegenzwam. Weliswaar 

allemaal van porselein maar dat gaf dit bosje toch wel een heus sprookjesachtig karakter. Al gauw 

vond een deelnemer de eerste gesteelde paddenstoelen. En na wat aanwijzingen van de begeleiders 

spotten ook de andere deelnemers de ene na de andere paddenstoel. 

 

De groep verzamelde zo een verscheidenheid aan soorten voor het middagprogramma. Onderweg 

kwamen er verschillende onderwerpen aan bod. Waaronder, maar zeker niet beperkt tot, informatie 

over de NMV, het gebruik van apps, wat paddenstoelen je vertellen over hun groeiplaatsen, 

verschillende soortgroepen, naamgeving (waarom is het toch echt geen boskip maar wel 

Zwavelzwam), de verschillende functies van zwammen en een vertelsel van mijzelf over de 

wonderlijke verschillen in sporenverspreiding aan de hand van een gevonden tak vol met 

nestzwammetjes. 

 

Met de aanwezige kennis van Edwin Kapitein werd er ook aanvullende informatie gegeven over 

bomen, kruidachtige planten, bessen en vogels. Want ja, de natuur is op vele vlakken interessant. 

Uiteraard voerden de paddenstoelen veruit de boventoon. Van piepkleine oranjerode 

dwergmycena’s tot Reuzenzwam en van allerlei boleten tot gele nestzwammetjes. De paddenstoelen 

bleven een magische aantrekkingskracht hebben op de mensen die verwondering in het bos zochten. 

Nou ja, tot het wel heel hard ging regenen. Een mooi moment om de lunchpauze in te lassen. 
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Na de lunchpauze kwam de groep weer samen in het Streekmuseum Baron van Brakell waar de tafels 

gereed stonden voor het middagprogramma. Een vrijwilliger vertelde over de geschiedenis van het 

museum en wat er allemaal in werd tentoongesteld. Van de huiselijke interieuren tot aan de 

vervoersmiddelen die in de regio werden gebruikt. Een hartelijke vertelling met de uitnodiging vooral 

rond te komen kijken. 

 

Hierna werd de aandacht weer gevestigd op 

datgeen waar wij voor kwamen. De open dag van 

de NMV. Al redelijk opgedroogd na de bui zaten de 

deelnemers aandachtig te luisteren naar een 

presentatie van Jan over de Nederlandse 

Mycologische Vereniging. Wat doet het NMV nou 

eigenlijk? Hoeveel leden heeft de vereniging en wat 

kun je allemaal vinden op de site. Meetnetten, 

werkweken, werkgroepen en de NDFF 

Verspreidingsatlas kwamen allemaal aan bod. Ook 

werd er aandacht besteed aan determineren en 

naslagwerken dit in aanloop naar de rest van de 

middag. De tijd vloog en de presentatie werd afgerond ten behoeve van een verkwikkend kopje 

koffie of thee. 

 

Na de versnapering begon het verder onderzoeken van de verzamelde paddenstoelen. Dit heeft de 

rest van de middag in beslag genomen. Sommige deelnemers hadden eigen boeken mee, anderen 

kochten ter plaatse het basisboek paddenstoelen bij de NMV-kraam die Carolien had opgezet. Ook 

was er een verscheidenheid aan boeken meegenomen wat de aanwezigen de kans gaf te proeven 

van de verschillende methodieken. Het sleutelen aan de hand van de basisgidsen, het bladeren in de 

Grote Gerhardt en de determinatiewielen van de 

Fungi of Temperate Europe werden gebruikt én 

uitgewisseld. Het determineren bleek voor 

sommigen toch wel een pittig klusje, wat wellicht 

te maken had met de gekozen soorten. Maar soms 

is de reis van een determinatie alleen al heel 

waardevol, aandachtig leren kijken naar 

kenmerken, maar ook ruiken en proeven. Anderen 

kwamen, met een grote glimlach en gejuich vrij 

gemakkelijk tot de juiste soort. Hoe dan ook, de 

interesse is bij sommigen gewekt en bij anderen 

verder aangewakkerd. 

 

Na de ruimte netjes te hebben achtergelaten, de vrijwilligers van het museum te hebben bedankt en 

de gebruikte zwammen weer keurig in het bos te hebben achtergelaten, sloten wij de dag af met een 

kleine borrel in een plaatselijk café. De regen stroomde onverminderd. Na een terugrit van bijna 

anderhalf uur genoten wij, in het Noord-Hollandse, van een stralende ondergaande zon bij een 

lichtbewolkte blauwe lucht. 
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Vooruitblik 

Paddenstoel van de Maand 

De PvdM oktober is de Groensteelsatijnzwam. 

 

 

Online lezingen 
De lezingen worden aan het begin van de maand aangekondigd in dit journaal en tevens onder deze 

link op de NMV-website. Ze beginnen steeds om 19.30 uur en inloggen kan vanaf 19.15 uur. Ook 

niet-leden van de NMV zijn welkom. 

 

 

10 oktober Het hoe en wat van paddenstoelen-

sporen. Regels en uitzonderingen en vooral veel 

vragen. Else Vellinga 

We kijken dit keer naar paddenstoelensporen: hoe 

ze van de paddenstoel komen en waar ze kunnen 

kiemen. Wat voor rol spelen sporenornamentatie 

en de kleur van de sporenwand, zijn er correlaties 

tussen de vorm van de sporen en de levenswijze 

van de paddenstoel? Allemaal vragen waar we 

proberen een antwoord op te krijgen. 

 

Zoom-link: 

https://us06web.zoom.us/j/87415413281  

 

 

 

24 oktober Effecten van stikstofdepositie op 

paddenstoelen en de betekenis voor het 

functioneren van het bosecosysteem. 

Thom Kuyper 

Stikstof is bijna dagelijks in het nieuws en het 

belang van het terugdringen van de stikstof-

belasting voor natuurherstel wordt door velen 

benadrukt. Maar wat betekent stikstofdepositie 

voor paddenstoelen? Hoe weten we dat 

veranderingen in de paddenstoelenflora voor een belangrijk deel door stikstofdepositie worden 

veroorzaakt? Kunnen we aan de hand van soortenlijstjes vaststellen of een gebied relatief schoon of 

vervuild is? Treden er alleen veranderingen bovengronds op, of zien we ook veranderingen in de 

bodem? Hoe werkt stikstofdepositie precies op vruchtlichamen en de zwamvlok? Wat betekenen die 

veranderingen voor het functioneren van bosecosystemen? Hoe snel en gemakkelijk kan de 

paddenstoelenflora zich herstellen als de stikstofdepositie aanzienlijk is verminderd? In deze lezing 

geeft Thom Kuyper een overzicht van onze huidige kennis op dit gebied. 

 

Zoom-link: https://us06web.zoom.us/j/84428536920  

 

Gele stekelzwam (Gerben Winkel) 

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-via-zoom/
https://us06web.zoom.us/j/87415413281
https://us06web.zoom.us/j/84428536920
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Nieuwe uitgaven 

Entoloma s.l. 
Flora agaricina neerlandica, vol.1, supplement 

Machiel Noordeloos et al 
Machiel Noordeloos heeft een groot deel van zijn 

loopbaan gewerkt aan satijnzwammen (Entoloma). 

In 1988 was het eerste deel van de Flora agaricina 

neerlandica aan de satijnzwamfamilie gewijd, 

waarin de Nederlandse soorten werden behandeld. 

Daarna verschenen een reeks aanvullingen, die 

uiteindelijk leidden tot een Europese bewerking in 

1992, met aanvullingen in 2004, twee kloeke delen 

in de serie Fungi Europaei. 

 

Nieuwe ontwikkelingen, zoals het introduceren van 

moleculaire (DNA) kenmerken voor het afgrenzen 

van soorten en het bepalen van de onderlinge 

verwantschap, leidde ertoe dat een geheel 

herziene versie nodig bleek. Het eerste deel 

daarvan verschijnt begin oktober, met ruim 200 

soorten, waaronder veel nieuw voor de 

wetenschap. Dit boek fungeert tevens als een 

update van de in 1988 verschenen satijnzwam 

bewerking in de Flora agaricina neerlandica 1. 

Het is een kloek boek van bijna 1000 bladzijden met veel lijntekeningen en rond 1100 foto’s, zowel 

van de paddenstoelen zelf, als de microscopische structuren. De hoofdtaal is Engels, maar de 

inleidende hoofdstukken en de sleutels zijn ook in het Nederlands beschikbaar. De Nederlandtalige 

sleutel is geheel aangepast aan de soorten die in Nederland en Vlaanderen voorkomen. Van elke 

soort is ook een uitgebreide Nederlandstalige karakteristiek opgenomen, met korte notities over 

verwisselingsmogelijkheden. Hoewel het boek in grote lijnen is opgezet en geschreven door Machiel, 

is het boek het resultaat van een samenwerking van negen auteurs, waaronder ook Gerrit Jansen. 

 

 

Het eerste deel bevat alle staalsteeltjes 

(ongeveer 100 soorten) en het ondergeslacht 

Nolanea, naast wat kleinere groepen. In grote 

lijnen zijn alle graslandsoorten van Entoloma 

in dit deel opgenomen. Het tweede deel, dat 

ongeveer gelijk van omvang zal zijn, is gepland 

voor 2024. Het boek is verkrijgbaar bij de 

bekende natuurboek- specialisten en via de 

uitgever. Machiel heeft ook een beperkte 

voorraad. 

 



- 9 - 
 

Flora of Lichenicolous Fungi, vol. 1, 

Basidiomycota Paul Diederich et al 

Dit eerste deel behandelt 197 soorten basiodio-

myceten waarvan verreweg het grootste deel (129 

soorten) behoort tot de Tremellales (trilzwam-

achtigen) en daarnaast nog 74 nieuwe soorten. 

Het bevat fylogenetische analyses en bomen, 

determineersleutels, beschrijvingen van de soorten 

en zowel macroscopische als microscopische 

illustraties. Ook zijn verspreidingskaartjes in het 

boek opgenomen.  

 

“Het is heel bijzonder dat lichenisatie ook binnen 

de basidiomyceten in zoveel verschillende groepen, 

wellicht onafhankelijk van elkaar is ontstaan; het is  

een soort “lifestyle” net als mycorrhizavorming en 

saprotrofie” (Machiel Noordeloos). 

 

Zie hier voor meer informatie over de aanschaf van 

dit werk (eventueel gratis als pdf). 

 

 

Kew - The Magic of Mushrooms: Fungi 

in folklore, science and the occult  

Sandra Lawrence 
Schimmels in het centrum van bijgeloof, 

folkloristische verhalen en magische overtuigingen, 

maar ook in recepten en medicijnen, zowel 

traditionele als moderne. Met afbeeldingen van 

meer dan 100 fascinerende soorten, afkomstig uit 

de archieven van de Royal Botanic Gardens, Kew. 

Voor meer informatie over dit recent verschenen 

boek zie hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mnhn.lu/science/flora-of-lichenicolous-fungi/?lang=en&fbclid=IwAR3BPN_AeiKsd9FRLuEbx2fT6_w6tqy0V4v0Aqvp_nSc8zRXVLRQ38pKy7c
https://www.summerfieldbooks.com/product/kew-the-magic-of-mushrooms-fungi-in-folklore-science-and-the-occult/
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Fascinated by fungi - Exploring the majesty 

and mystery, facts and fantasy of the quirkiest 

kingdom on earth Pat O’Reilly 
In 2011 verscheen een eerste uitgave van dit boek, 

in 2016 gevolgd door een uitgebreide tweede 

editie, en onlangs verscheen dan een herdruk. 

Eeuwenlang heeft de mysterieuze aard van 

paddenstoelen de mensheid geïntrigeerd. Padden-

stoelen dienden als voedsel voor hen die het eten 

daarvan aandurfden. Soms werden mensen ziek of 

vonden de dood na het eten van paddenstoelen. 

Juist die (weinige) dodelijke slachtoffers lijken het 

ontstaan van mythes en legendes te hebben aan-

gewakkerd. Paddenstoelen vonden ook hun weg in 

kunst, cultuur en in de behandeling van ziekten.  

Het boek is grotendeels gericht op schimmels die in 

het Verenigd Koninkrijk voorkomen, behandelt de 

basisprincipes van de schimmelkunde en bevat 

meer dan duizend kleurenfoto's. In de tweede 

editie zijn recente taxonomische veranderingen als 

gevolg van DNA-onderzoek verwerkt. Lees hier 

voor meer informatie over dit boek. 

 

 

 

Sporen 15(3) september 2022 
In dit nummer o.a. artikelen over geel getinte 

paddenstoelen in een bloempot: de tropische soort 

Lactocollybia epia (Lieve Deceuninck), de eerste 

vondst van het Leermostrechtertje - Arrhenia 

peltigerina, een lichenicole fungus én paddenstoel 

(Min Pauwels). KVMV-leden krijgen Sporen 

viermaal per jaar toegestuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook interesse in Sporen? Lees dan hier hoe je lid 

kunt worden van de KVMV. 

 

https://www.summerfieldbooks.com/product/fascinated-by-fungi-exploring-the-history-mystery-facts-and-fiction-of-the-underworld-kingdom-of-mushrooms/?ml_subscriber=2025507514094720375&ml_subscriber_hash=j5s8&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=august_newsletter&utm_term=2022-09-01
https://kvmv.be/index.php/lidworden
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Kijk op Exoten 40 september 2022 

In dit nummer van Kijk op Exoten vinden we een 

artikel van Kees van Vliet getiteld: “Het drama van 

de iepenziekte - na 100 jaar nog steeds actueel”. 

Lange tijd was de Hollandse iep (Ulmus x 

hollandica) in ons land de meest aangeplante boom 

buiten bosverband. Vooral in de kustprovincies en 

in steden en dorpen domineerde hij het beeld van 

ons landschap en onze groene leefomgeving. 

Totdat in 1918 in Noord-Brabant de iepenziekte 

werd geconstateerd, waarmee een decimering van 

het iepenbestand begon die tot vandaag 

voortduurt. Lees hier  meer over de iepenziekte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantharellus 25 - Nieuwsbrief van de 

Paddenstoelenwerkgroep Drenthe 

Dankzij de “Ecologische Atlas van Paddenstoelen in 

Drenthe”, hebben we van deze provincie meer 

gedetailleerde kennis over paddenstoelen op de 

boekenplank dan van de rest van het land. De Atlas 

is het product van een actieve werkgroep, die ook 

al jaren een nieuwsbrief uitgeeft. Hierbij 

presenteren we nummer 25 van deze nieuwsbrief. 

Wie meer wil weten over de activiteiten in Drenthe 

surft natuurlijk naar hun eigen website. 

Nieuwsbrief  Cantharellus 25 kun je hier 

downloaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mycologen.nl/exoten/pdf/Kijk-op-exoten_nieuwsbrief_40.pdf
https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/
https://www.mycologen.nl/nieuwsbrief/Cantharellus_25_2022.pdf
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Coolia 65(4) oktober 2022 
In dit nummer vinden we de 25e aflevering van de 

nieuwsbrief van de Meetnetten met o.a. een korte 

toelichting op de waarnemingen-app VERA en een 

terugblik op het paddenstoelenjaar 2021 in de 

verschillende meetnetten. Er worden in dit 

nummer van Coolia twee nieuwe soorten voor 

Nederland voorgesteld: de truffel Sclerogaster 

compactus en Cyphelloïd mosschelpje dat in 2017 

voor het eerst als nieuw voor de wereld 

beschreven was: Chromosyphella lamellata en dat 

sinds 2019 ook in ons land voorkomt. AnnaElise 

Jansen gaat op avontuur met Echte 

tonderzwammen, er wordt een uitgebreid 

overzicht gegeven van paddenstoelen en hun 

ecologische ranges in heidelandschappen en we 

leren hoe we toversteentjes en Guaiac zelf kunnen 

maken. Tenslotte blijkt dat Utrecht op de 

Maliesingel een muurschildering rijker is van 

niemand minder dan Johanna Westerdijk. 

 

Wil je de Coolia elke drie maanden ontvangen? 

Lees dan hier hoe dat kan. 

 

 

 

Excursies 

Overzicht van excursies 

Onder Agenda op de NMV-website vind je steeds een actueel overzicht van Mycologische activiteiten 

die op stapel staan. Via deze link kom je terecht bij het NMV-excursieprogramma, excursies in het 

kader van de diverse paddenstoelmeetnetten en die van diverse paddenstoelenwerkgroepen. 

 

Vanwege o.a. de droogte en als gevolg daarvan een schaarste aan paddenstoelen in een bepaald 

gebied, kan een excursie geannuleerd worden. Ook kan het zijn dat er een maximum geldt voor het 

aantal deelenemers bij een excursie. Raadpleeg daarom steeds degene die genoemd staat als 

begeleider van een excursie. 

 

Excursies voor studenten 

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. 

  

https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/
https://www.mycologen.nl/agenda/nmv-excursies/
https://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/meetnet-excursies/
https://www.mycologen.nl/agenda/excursieprogramma/
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
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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  

 

Oproep 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: redactie journaal 

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/

