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Van de redactie 

Het paddenstoelenhoogseizoen lijkt op veel plaatsen in Nederland al weer weken voorbij. Toch 

werden er de afgelopen weken maar liefst vier bijzondere vondsten gemeld, verschenen er zes aan 

paddenstoelen gerelateerde natuurberichten in Nature Today en waren er twee boeiende online-

lezingen over brandplekpaddenstoelen en over paddenstoelen in moerassen en venen. De serie 

online-lezingen van deze herfst wordt op pakjesavond 5 december besloten met een lezing van 

Antoon Kuhlmann over paddenstoelen in kunst en cultuur. We willen u er hierbij alvast op 

attenderen dat deze laatste lezing helaas niet kan worden teruggekeken en hopen daarom dat u 

ondanks pakjesavond bij deze lezing aanwezig kunt zijn. Over alle hier genoemde onderwerpen vindt 

u meer informatie in dit journaal.  

 

Verder in dit maandjournaal een tussentijds verslag van het Vliegenzwamproject. 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen u hele FIJNE FEESTDAGEN ! 

 

 

 

 

 

  

Grote aardster in Zeewolde (Jan Knuiman) 
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Terugblik 
 

31 oktober De Vlokkige stuifzwam Bert Tolsma  

Lycoperdon mammaeforme, de vlokkige stuifzwam, is uiterst zeldzaam in Nederland en komt in de 

Verspreidingsatlas maar in 2 atlasblokken voor, namelijk op landgoed Mariënwaerdt in de Betuwe 

(gevonden in 2013) en in de berm van een laan in de gemeente Zeist in 2011; de eerste vondst in 

Nederland toen. Jaren achtereen niet gezien maar 

bij mijn bezoek op 31 oktober stond er na 11 jaar 

een prachtig exemplaar in dit beschermde 

reservaat. Indrukwekkend mooi! De soort kan tot  

5 cm groot worden en is bedekt met vlokjes die bij 

aanraking gemakkelijk loslaten, waarna hij kaal 

wordt, dus zonder dat er een netvormig patroon 

achterblijft; dat laatste gebeurt met de Parel-

stuifzwam wel en dat is dan ook een van de 

verschillen. Ook het mooie roze dat tussen de 

vlokken schemert maakt er een unieke soort van. 

Hij groeit bij voorkeur op voedselrijke rivierklei of 

kalkhoudende bodem en is een saprofiet 

(opruimer). De naamgever heeft er, gezien de 

wetenschappelijke naam “mammaeforme” 

klaarblijkelijk de vorm van een vrouwenborst in gezien, maar daar is wel heel veel verbeelding voor 

nodig. In ieder geval is de foto voor mij een herinnering aan een buitengewoon interessant 

mycologisch moment, een monument dus.  

 

 

 

 

2 november Wasplaten in de Friese 

Rotstergaasterwallen 

In een natuurbericht (Nature Today) van  

2 november biedt Staatsbosbeheer u een boeiende 

beschrijving over het wel en wee van wasplaten in 

het enige wasplatenreservaat in Nederland - de 

Rotstergaasterwallen. Lees meer in dit artikel. 

 
 

 

 

 

 

Klaprooswasplaat (Staatsbosbeheer) 

Vlokkige stuifzwam (Bert Tolsma) 

https://www.staatsbosbeheer.nl/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29957
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2 november Zoeken naar oude dijken met 

graslandpaddenstoelen 

Graslanden zijn bij paddenstoelenliefhebbers zeer 

in de belangstelling. In Noord-Holland zijn het 

vooral oude dijken die stelselmatig afgezocht 

worden op zoek naar paddenstoelen. Veel dijken 

zijn nog nooit bekeken op het voorkomen van 

graslandpaddenstoelen. Het kan zomaar gebeuren 

dat je verrast wordt door heel bijzondere 

paddenstoelen. Lees meer in dit artikel.  

 

 

 

 

4 november Okersteelwasplaat in het Meerbos in 

de Haarlemmermeer (Noord-Holland)  

Op 4 november deed Laurens van der Linde deze 

mooie vondst in het Meerbos. De Okersteel-

wasplaat is slechts bekend van 8 atlasblokken in 

ons land en is daarmee zeldzaam (zz). De soort 

staat als Bedreigd (BE) op de Rode lijst (2008). Lees 

hier alles over deze bijzondere vondst.   

 

 

 

 

 

7 november Brandplekpaddenstoelen 

Peter Eenshuistra 

Veel paddenstoelen op brandplekken zijn de laatste 

decennia zeldzaam geworden en op de Rode Lijst 

terechtgekomen. Bewust branden van houtafval of 

vegetatie wordt nauwelijks nog toegepast in de 

natuur. Twee grote natuurbranden in de Deurnese 

Peel en in de Meinweg 2020 boden de mogelijkheid 

om deze paddenstoelen enkele jaren te 

onderzoeken. In deze lezing wordt een aantal 

specifieke brandpleksoorten besproken en wordt 

tevens op enkele ecologische aspecten ingegaan. De lezing valt hier terug te zien. Ook in een 

natuurbericht (Nature Today) werd aandacht besteed aan dit onderwerp; het artikel kun je hier 

teruglezen. 

 

Rookknotszwam (Martijn Oud) 

Bosbrandvlamhoed (Peter Eenshuistra) 

Okersteelwasplaat (Laurens van der Linde) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29961
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/okersteelwasplaat.html/
https://drive.google.com/file/d/1T69zIhdgGz5iHnkVQOm5EY8g_6_FCdxu/view
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29968
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7 november Ivoorinktzwam in een wondplek van 

een walnotenboom te Buren (Gelderland) 

Op 7 november werd er op een wondplek van een 

walnotenboom een Ivoorinktzwam gevonden. De 

Ivoorinktzwam is slechts bekend van 12 atlas-

blokken en is hiermee zeldzaam (zz) in Nederland. 

De soort staat te boek als ernstig bedreigd (EB) op 

de Rode lijst (2008). In dit artikel lees je alles over 

deze bijzondere vondst.  

 

 

 

 

8 november Bezeten van schimmels, die veel meer 

kunnen dan we denken  

Op 8 november verscheen er een boekbespreking 

in Trouw over het boek Verweven leven (Entangled 

life) van de Britse schrijver en bioloog Merlin 

Sheldrake. De belangstelling voor schimmels groeit, 

maar toch heeft de wetenschap naar schatting nog 

maar 6 procent van alle bestaande schimmel-

soorten beschreven. Merlin Sheldrake is met zijn 

boek “Verweven leven” een gids in deze 

ontluikende wereld. Lees hier het artikel in Trouw.  

 

 

 

 

16 november Stikstofdepositie en de rol van 

paddenstoelen in relatie tot de vitaliteit van 

bossen  

In navolging van de zeer succesvolle lezing van 

Thom Kuyper over stikstofdepositie en 

paddenstoelen (deze is hier terug te kijken), werd 

ook in een natuurbericht (Nature Today) aandacht 

aan dit interessante en actuele onderwerp. 

Ectomycorrhizavormers en strooiselafbrekers zijn 

paddenstoelen die van groot belang zijn voor de 

vitaliteit van bossen. Stikstofdepositie heeft op 

beide categorieën paddenstoelen een negatief effect. Doordat stikstof nog lange tijd in de bodem 

aanwezig blijft, ook na ingrijpende vermindering van de stikstofdepositie, zal herstel van de vitaliteit 

van bossen langdurig van aard zijn. Lees hier het Natuurbericht. 

 

Merlin Sheldrake (Bron: Trouw) 

Ivoorinktzwam (Rinus Baggerman) 

Kleine bloedsteelmycena (Henk Huijser) 

https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/ivoorinktzwam-2.html/
https://www.trouw.nl/wetenschap/bezeten-van-schimmels-die-veel-meer-kunnen-dan-we-denken~bf51cd7b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://drive.google.com/file/d/1uU1fAChh4diosAA2GSMLtjJvd8KvV8q4/view
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29998
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23 november Eerste nachtvorst betekent 

startschot voor de Dennenslijmkop  

De eerste koude nachten met nachtvorst hebben 

afgelopen maand zijn intrede gedaan en dat 

betekent voor de paddenstoelenliefhebbers onder 

ons dat ze moeten gaan letten op de Dennen-

slijmkop. Deze paddenstoel heeft namelijk een 

vorstprikkel nodig om tevoorschijn te komen. 

Dennenslijmkoppen zijn prachtig om te zien, maar 

de aantallen gaan hard achteruit. Lees hier alles 

over de Dennenslijmkop. 

 

 

 

28 november Tweede vondst Leucopaxillus 

rhodoleucus op Meijendel  

Op 22 november was Henk van der Wijngaard aan 

de wandel op Meijendel. Daar trof hij een pracht 

van een roze getinte paddenstoel die na 

determinatie Leucopaxillus rhodoleucus bleek te 

heten. Lees hier meer over de tweede vondst van 

deze schitterende paddenstoel. 

 

 

 

 

 

30 november Rietmycena moeilijker te vinden 

door zomerse droogtes  
Rietmycena’s zijn niet algemeen en staan in de 

categorie “bedreigd” op de Rode Lijst. Vooral van 

verdroging hebben ze last, ook al is het kortstondig. 

De tegenwoordig vaak optredende lange zomerse 

droogteperiodes kunnen funest zijn voor een 

groeiplaats van de Rietmycena. Dit jaar waren ze 

op enkele gerenommeerde locaties niet meer terug 

te vinden, op locaties waar ze jarenlang met succes 

werden aangetroffen was geen bewijs meer van ze 

te vinden. Lees hier het artikel  
 

  

Dennenslijmkop (Henk Huijser) 

Leucopaxillus rhodoleucus (Henk van der 
Wijngaard) 

Leucopaxillus rhodoleucus (Henk van der 
Wijngaard) 

Rietmycena (Piet Brouwer) 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30052
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/leucopaxillus-rhodoleucus-2.html/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30087
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Het Vliegenzwamproject - een tussentijds verslag  
De Vliegenzwam (Amanita muscaria) is paddenstoel van het jaar 2022. Om dit gestalte te geven is 

besloten om deze soort dit jaar flink in het zonnetje te zetten. Hierin werkt NMV samen met KNNV, 

IVN en Waarneming.nl. Het project bestaat uit drie onderdelen: 
 

1. Publieksexcursies om op zoek te gaan naar paddenstoelen in het algemeen en de 

Vliegenzwam in het bijzonder. 

2. Een publieksinventarisatie naar de Vliegenzwam: waar komt de soort voor, bij welke 

boomsoort en in wat voor biotoop? 

3. Een prijsvraag: wie vindt de grootste Vliegenzwam? 
 
Er is veel publiciteit geweest om het Vliegenzwamproject onder de aandacht te brengen. Er zijn 

berichten geplaatste op Nature Today en er zijn persberichten gestuurd naar tientallen (natuur-) 

media. Berichten over het project zijn onder meer opgenomen in Telegraaf, AD, Trouw, Kampioen, 

Coolia, De Levende Natuur, Natura, NH-nieuws, Radio Beverwijk, Vroege Vogels, Nieuwe Veluwe, 

Nieuwsweekend, De Gelderlander, Roots en in de nieuwsbrieven van Waarneming.nl, NMV, Hoge 

Veluwe, Vroege Vogels en KNNV. Herman Sieben heeft deze publiciteit grotendeels uitgevoerd. Er 

zijn paddenstoeldagen geweest in Nijverdal en Overveen waarbij extra aandacht aan Vliegenzwam is 

besteed. 
 
De aftrap van het project was gepland op 24 

september, de Europese Dag van de Paddenstoel 

en de start van de Week van de Veldbiologie van de 

KNNV. Op deze datum (en ook later) zijn er enkele 

tientallen excursies, cursussen en andere 

activiteiten georganiseerd die in het kader staan 

van de Vliegenzwam. Ondanks de vele energie die 

erin is gestoken en de publiciteit bleek er soms 

maar weinig belangstelling te zijn. Dat er door de 

droogte nog geen Vliegenzwammen (of andere 

paddenstoelen) te vinden waren hielp natuurlijk 

ook niet. Dit was helaas niet te voorzien. 
 
Op dit moment (28 november) komen er nog 

dagelijks waarnemingen van Vliegenzwammen 

binnen. Voor een deel zijn dit waarnemingen van 

enkele weken geleden die mensen nog moesten 

invoeren, maar ook hele recente, ondanks de flinke 

nachtvorst van ruim een week geleden. Een 

definitieve eindstand is er op dit moment dus nog 

niet te geven. Op dit moment zijn er via waarneming.nl 41.442 waarnemingen ontvangen. Via het 

speciale eenvoudige invoerscherm op waarneming.nl (voor mensen die nog nooit waarnemingen 

hebben doorgegeven) zijn 434 waarnemingen binnengekomen. Deze zitten allemaal al in het totale 

aantal voor waarneming.nl. Er zijn natuurlijk ook nog andere bronnen (o.a. verspreidingsatlas en 

NDFF), maar daar is op dit moment geen zicht op. Het enorme aantal waarnemingen heeft ons 

verrast. Op de topdagen in oktober kwam er per dag soms ruim 1000 (tot 1500) waarnemingen 

binnen. Het bleek een enorme klus om al die waarnemingen te valideren, maar dat is wel gelukt. 

Ruim 90% van de waarnemingen op waarneming.nl was met foto’s. Het was opvallend hoe weinig 

fouten er gemaakt zijn bij de determinatie (naar schatting ongeveer 1%), die vaak via ObsIdentify 

Alle waarnemingen van de Vliegenzwam op 
waarneming.nl uit 2022 tot op dit moment 
(Bron: waarneming.nl) 
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verliep. Het is wel goed mogelijk dat veel Vliegenzwammen niet als zodanig zijn herkend. Mogelijk 

komen die later tijdens de validatie nog boven water. Deze waarnemingen komen mogelijk te laat 

voor dit project. 
 
Om de aantallen waarnemingen even in perspectief te plaatsen: in 1991 en 2000 zijn vergelijkbare 

inventarisatieprojecten naar de Vliegenzwam gedaan. Toen zijn er respectievelijk ruim 10.300 en 

6.700 waarnemingen verzameld. Het aantal waarnemingen van 2022 ligt dus respectievelijk een 

factor 4 en 6 hoger! Wat ook een groot succes is, is het aantal mensen dat waarnemingen heeft 

doorgegeven. Totale aantallen daarvan zijn nog niet bekend, maar in oktober hebben ruim 9.000 

verschillende waarnemers waarnemingen van de Vliegenzwammen doorgegeven via waarneming.nl! 

Daar zitten ongetwijfeld mensen tussen die nog nooit eerder paddenstoelenwaarnemingen hebben 

doorgegeven. De publieksinventarisatie is dus een groot succes! 
 
De prijsvraag heeft veel extra waarnemingen 

opgeleverd met soms bijzondere foto’s. De 

opdracht was om een meetlatje mee te 

fotograferen. Sommige mensen hadden die echter 

niet bij de hand en fotografeerden een hand, voet, 

muntstuk of mobieltje mee. Voor zover daar op dit 

moment zicht op is, is de grootste Vliegenzwam die 

aan de eisen voldoet (lees: bewijs meesturen) 29 

cm breed. Er zijn nu 2 waarnemingen met deze 

breedte en er kunnen nog grotere bijkomen. We 

wachten dus nog even af. 
 
Hoe nu verder: we kunnen de gegevens pas 

verwerken op het moment dat het seizoen echt 

afgelopen is en de mensen de gelegenheid hebben 

gehad achterstallige waarnemingen in te voeren. 

Naar verwachting zal dat op zijn vroegst in de loop 

van januari zijn. En dan begint het uitwerken en 

kunnen vragen beantwoord worden als: waar 

kwam de Vliegenzwam in 2022 voor? Bij welke 

bomen? In welk biotoop? Op welke data zijn er 

Vliegenzwammen gevonden? En voor al deze 

vragen: zijn er veranderingen ten opzichte van de 

inventarisaties van 1991 en 2000? We kunnen niet wachten om daarmee aan de slag te gaan. Omdat 

de exacte locaties van de waarnemingen zijn vastgelegd, kan er ook gekeken worden waar de 

Vliegenzwam exact voorkomt. Een eerste indruk van de waarnemingen laat zien dat de Vliegenzwam 

vooral in lanen, paden etc. voorkomt en niet in de bossen. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met 

de hoge stikstofdepositie. Het zou mooi zijn als we dit met dit project kunnen aantonen. Van de 

resultaten zullen later verslagen worden geschreven voor Coolia en/of Natura. 
 
Via deze weg willen we alle waarnemers hartelijk bedanken voor het doorgeven van hun 
waarnemingen. Verder iedereen bedankt die op welke manier dan ook aan dit project heeft 
bijgedragen, bijvoorbeeld door een excursie, cursus of speciale Vliegenzwamdag te organiseren. 
 
 
Namens de mede-organisatoren, Melchior van Tweel 

 

Vliegenzwammen zijn soms ook op de raarste 
plekken te vinden. (Melchior van Tweel) 
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Vooruitblik 

Paddenstoel van de Maand 

De PvdM van december is Roetkleurige schijntrechterzwam. 

 

 

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. 

 

5 december Paddenstoelen in kunst en cultuur 

De natuur spreekt tot de verbeelding. 

Paddenstoelen blijken een inspiratiebron te zijn 

voor verrassend veel kunstenaars. Een beeld-

verhaal (uit het boek met bijna dezelfde titel) laat 

bijzondere voorbeelden zien uit de beeldende 

kunst, literatuur, muziek, mode, industriële vorm-

geving en moderne productontwikkeling. "Vroege 

Vogels" en het kunstprogramma "Opium" besteed-

den eerder aandacht aan dit boek dat Antoon 

Kuhlmann samen met Dominique Clement maakte. 

 

Zoom-link: https://us06web.zoom.us/j/89145292598#success  

 

N.B.: Deze lezing wordt niet opgenomen en kan dus niet op een later moment worden teruggekeken. 

 

 

Excursies 

Overzicht van excursies 

In december vinden er vrijwel geen excursies meer plaats. Of er bij u in de buurt nog een excursie 

plaatsvindt, kunt u vinden in dit overzicht. 

 

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. 

 

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  

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-via-zoom/
https://us06web.zoom.us/j/89145292598#success
https://www.mycologen.nl/agenda/excursieprogramma/
mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
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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
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/

