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Van de redactie 

In 2022 konden we, als dartele koeien in het voorjaar, eindelijk weer eens het veld in. Beperkende 

maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie werden geleidelijk aan steeds meer, en 

uiteindelijk volledig, opgeheven. Als vanouds konden we er weer in groepsverband op uit, maar de 

paddenstoelen leken nog niet erg van zins om mee te werken. Of misschien beter, de omstandigheden 

waren er niet naar. Wederom kregen we te maken met een relatief droge zomer en ook de 

voortgaande te hoge stikstofdepositie lijkt vooral de ectomycorrhiza-vormende paddenstoelen geen 

goed te doen. Gelukkig viel er behoorlijk wat regen aan het begin van de herfst en in oktober was het, 

kort maar krachtig, genieten. 

Ook waren er in 2022 twee succesvolle series online-lezingen over een grote diversiteit van 

onderwerpen. De rubriek Bijzondere Waarnemingen telde in 2022 een aantal van 21 bijdragen en 

verschenen er 35 natuurberichten (mede) onder auspiciën van de NMV in Nature Today. De Facebook-

groep van de NMV groeide door tot ruim 2500 leden en het aantal abonnees op het maandjournaal is 

in ruim twee jaar tijd gestegen naar 750. Uiteraard juichen wij deze ontwikkelingen van harte toe en 

willen we iedereen hartelijk bedanken voor de bijdragen en feedback van afgelopen jaar. Mede dank 

zij jullie enthousiasme voor paddenstoelen kunnen wij steeds een mooi journaal samenstellen! Ook 

komend jaar hopen we op jullie interessante nieuwtjes op paddenstoelengebied, verslagjes van een 

interessante vondst of van een excursie of activiteit waaraan je hebt deelgenomen. 

In dit nummer naast de gebruikelijke verwijzingen naar natuurberichten (Nature Today) en bijdragen 

aan de rubriek Bijzondere waarnemingen (NMV-website), ook artikelen over een paddenstoelen-

excursie met schoolkinderen van groep 4 (Carolien Reindertsen), paddenstoelen aan de Tielse 

Waalkade (Rinus Baggerman) en paddenstoelen in de zeereep (Luc Knijnsberg). Wim Veraghtert 

schreef een stukje over eerdere vondsten van Podoscypha multizonata in Vlaanderen, een soort die 

nog niet in Nederland is waargenomen. Verder een artikel (Herman Sieben) over de Paddenstoel van 

het Jaar 2023, de Zwartwordende wasplaat. 

Door een samenloop van omstandigheden hebben veel mensen de boeiende online-lezing over 

paddenstoelen in kunst en cultuur moeten missen. Om u toch iets te laten proeven blikken we 

uitgebreid terug op deze lezing.  

Overigens hoeven we niet af te wachten tot de voorjaarspaddenstoelen verschijnen. Kijk eens naar 

paddenstoelen op hout zoals fluweelpootjes, mycena’s, trilzwammen, ascomyceten, etc. Voor wie er 

oog voor heeft valt er ook in de winter heel wat te genieten op paddenstoelengebied! Als stimulans 

om erop uit te gaan, hebben we een fotowedstrijd uitgezet. 

 

WIJ WENSEN U EEN GEZOND, LIEFDEVOL EN PADDENSTOELENRIJK 2023! 
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FOTOWEDSTRIJD  

Begin het nieuwe paddenstoelenjaar goed en ga er 

eens lekker op uit. Maak een mooi kiekje van een 

winters paddenstoelentafereeltje en schrijf er een 

kort verhaaltje bij. Stuur uw foto met verhaaltje 

voor 20 februari naar redactie journaal. De meest 

boeiende inzendingen worden door de redactie 

geselecteerd en opgenomen in het maandjournaal 

van 1 maart, de eerstvolgende verschijningsdatum 

van dit journaal. 

 

 

Terugblik 
 

21 november Paddenstoelen die van natte voeten 

houden  

Deze online-lezing van Machiel Noordeloos gaat 

over paddenstoelen die karakteristiek zijn voor 

moerassen, venen en moerasbossen. De lezing kan 

via deze link worden bekeken. 

 

 

 

 

6 december Cursus soorten leren kennen 

Door SoortenNL is een cursus gestart om onze 

Nederlandse natuur te leren kennen. Allerlei 

soortgroepen komen aan de orde, van padden-

stoelen tot zoogdieren en van insecten tot 

reptielen. In een uur per week wordt u bijgepraat 

over wat de soorten nodig hebben, hoe je ze kunt 

vinden en hoe je ze kunt onderzoeken. Lees meer 

in dit natuurbericht.  
 

 

 

7 december Vogelveerzwammen op kadavers van 

vogels toegenomen 

Vogelveerzwammen kwam je enige decennia 

geleden niet elke dag tegen, integendeel. Dit jaar is 

dat wel degelijk het geval. De oorzaak is een 

toename van vogelkadavers, als gevolg van de nog 

steeds heersende vogelgriep. Zoals de naam al 

aangeeft, groeit de Vogelveerzwam namelijk op de 

veren van dode vogels. Lees hier meer over deze 

vondst. 

Rob Chrispijn over paddenstoelen (SoortenNL) 

Bevroren Echt judasoor (Doriene de Jong) 

Vogelveerzwam op een braakbal (Piet Brouwer) 

mailto:paddenstoelenjournaal@allesoverpaddenstoelen.nl
https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
https://www.soortennl.nl/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30107
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30116
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9 december Nieuwe paddenstoel voor Vlaanderen 

in het Bellebargiebos in Lievegem  

Op 19 oktober 2022 werd tijdens de wekelijkse 

excursie van de Paddenstoelenwerkgroep 

Meetjesland een bijzondere paddenstoel ontdekt 

in het Bellebargiebos in Lievegem (Oost-

Vlaanderen). De Gespikkelde champignonparasol 

(Leucoagaricus marriagei) is zeer zeldzaam in heel 

Europa en is nooit eerder waargenomen in 

Vlaanderen. Lees hier meer op Natuurpunt.be 

 

 

 

12 december Brandpelsbekertje op de Nieuwe 

Heide in Best (Noord-Brabant) 

Op een brandplek op de Nieuwe Heide in Best vond 

Doriene de Jong het zeldzame Brandpelsbekertje. 

Lees hier meer over deze vondst in de rubriek 

Bijzondere waarnemingen op de NMV-website.  

 

 

 

 

 

 

14 december Paarssteelschijnridderzwammen 

komen ook in december voor 

In december zijn mycologen extra nieuwsgierig als 

zij een grote paddenstoel tegenkomen en je vraagt 

je dan af wat er zoal nog te vinden is. Afgelopen 

weekend er meerdere grote paddenstoelen 

aangetroffen op een lange kleidijk in het noorden 

van ons land. Het bleek de Paarssteelschijnridder-

zwam te zijn. Lees hier meer. 

 

 

 

 

23 december Oesterzwammen tijdens kerst 

Momenteel zijn er weer Gewone oesterzwammen 

te vinden in de natuur en dat nota bene vlak voor 

de kerst. Iedereen weet hoe Oesterzwammen 

eruitzien en hoe ze smaken. Ze worden tenslotte 

massaal gekweekt en te koop aangeboden in 

supermarkten. Door de huidige energiecrisis zijn 

mensen zuiniger aan gaan doen en dat heeft de 

nodige consequenties. Lees hier meer.  
  

Verschillend gekleurde stelen van de Paarssteel-
schijnridderzwam (Martijn Oud) 

Brandpelsbekertje (Doriene de Jong) 

Gespikkelde champignonparasol (Chris 
Bruggeman) 

Bevroren oesterzwammen (Martijn Oud) 

https://www.natuurpunt.be/nieuws/nieuwe-paddenstoel-voor-vlaanderen-het-bellebargiebos-lievegem-20221209
https://www.mycologen.nl/bijzonderewaarneming/brandpelsbekertje.html/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30145
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30196
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Paddenstoelen in kunst en cultuur 

Onder deze titel gaf Antoon Kuhlmann op 5 december een online-

lezing. Vanwege pakjesavond lieten sommige mensen weten niet 

in de gelegenheid te zijn de lezing te kunnen bijwonen. Daar kwam 

bij dat de lezing niet kon worden opgenomen vanwege copyright-

gedoe. Tot overmaat van ramp bleek ook nog eens een verkeerde 

zoom-link in omloop en raakte de NMV-website, waar de juiste link 

te vinden was, overbelast.  

Graag willen we degenen die de lezing hebben moeten missen, toch iets laten proeven van deze lezing 

via o.a. een radiouitzending waar Antoon Kuhlmann geïnterviewd werd over het boek dat hij samen 

met Dominique Clement maakte.  

 

Het gesprek - Antoon Kuhlmann AVROTROS 
In dit interview van Andrea Pol met Antoon Kuhlmann komen onderwerpen aan de orde uit het boek 

van Kuhlmann / Clement die ook tijdens zijn online-lezing aan bod zijn geweest. Hoe werden 

architecten, kunstschilders, dichters en schrijvers geïnspireerd door paddenstoelen? Welke invloed 

hadden paddenstoelen in de visioenen van Hildegard von Bingen? Zou deze abdis van een klooster de 

patrones van de mycologie moeten worden? Beluister hier het interview van Andrea van Pol met 

Antoon Kuhlmann. 

 

Op zoek naar de moederboom Suzanne Simard 
Suzanne Simard vertelt in haar boek dat bomen sociale, communi-

catieve wezens zijn, met in hun middelpunt een moederboom. Dat 

is een mysterieus, ondergronds netwerk dat alle bomen en planten 

in het bos verbindt en ondersteunt op de manier waarop families en 

menselijke samenlevingen dat doen. Dit boek hebben we reeds 

eerder besproken in het maandjournaal van 1 januari 2022 en 

noemen we hier omdat tijdens de lezing van Kuhlmann naar dit boek 

werd verwezen. Dit in verband met de communicatie tussen bomen 

en planten die Hildegard von Bingen destijds (11- en 12de eeuw) in 

haar geschriften ook al beschreef. Voor veel mycologen zal dit boek 

een verademing zijn. Voor natuur- en groenbeheerders zou dit boek 

- naar de mening van Antoon Kuhlmann - verplichte stof moeten zijn. 

Het boek bevat namelijk veel wetenschappelijk bewijs dat planten 

veel meer in symbiose met elkaar leven en dat ze elkaar ook helpen 

in plaats van elkaar alleen maar beconcurreren. Ondergronds 

mycelium blijkt daarbij een cruciale rol te spelen. 
 

Mensen Alles Over Paddenstoelen  

Op de website Alles Over Paddenstoelen kunt u onder de rubriek “Mensen” informatie vinden over 

o.a. de rol van paddenstoelen in stripverhalen en schilderijen van Nederlandse schilders uit de 

barokperiode zoals bijvoorbeeld Otto Marseus van Schrieck. 

 
  

https://www.nporadio4.nl/fragmenten/opium/c3088266-3028-4d77-9a34-c8984fda2e09/2021-01-18-het-gesprek-antoon-kuhlmann
https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop6.html
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Op pad met groep 4 van de basisschool Carolien Reindertsen 

Eind oktober ben ik samen met de leerlingen van groep 4 van de Beatrixschool uit het Gelderse Buren 

op zoek gegaan naar paddenstoelen in het Plantsoen van Buren. Het is de klas van mijn zoontje Jesse. 

Het Plantsoen is een oude kasteeltuin, waarin vroeger het kasteel van Willem van Oranje en Anna van 

Buren stond. Het is een parkbosje wat doorgaans niet heel erg interessant is voor paddenstoelen, op 

een enkele eik en beuk na, staan er voornamelijk veel oude kastanjebomen. 

 

Het is 9:50 uur als ik de kinderen in de verte al hoor 

aankomen. Ik leg nog gauw een meegebrachte 

Gekraagde aardster onder de Rododendrons bij de 

ingang, neem plaats op het bankje en zie hoe een 

slinger met zingende kinderen als hooligans mijn 

kant op komt rennen. “Hallo moeder van Jesse!”, 

galmt er door het Plantsoen. 

Het zijn 27 kinderen en twee juffen. We hebben 

vooraf besloten met de juf om drie groepjes van 

negen kinderen te vormen. Om 10.00 uur ga ik van 

start met het eerste groepje. De twee andere 

groepen gaan verder het Plantsoen in om 

speurtochten te doen en blaadjes te zoeken voor 

de herfsttafel in de klas. De eerste groep heeft er 

duidelijk zin in en ik deel ze allemaal een loepje uit 

die ik van school in bruikleen heb gekregen.  Na een 

korte introductie en het verhaal over de “vriendjes, 

vijanden en vuilnismannen”, zit de sfeer er 

hélemaal goed in. Gewapend met loepjes, 

regenlaarsjes en goede zin gaan we op pad. Al 

gauw worden de eerste paddenstoelen gespot. Op 

een liggende stam vinden we een grote groep 

Echte honingzwammen. Daar valt natuurlijk aardig wat over te vertellen. Ze luisteren aandachtig. Het 

voordeel wat kleine kinderen hebben, is dat ze dichter op de grond lopen dan ik met mijn 1.80 m. Al 

gauw werden er tussen het bladerdek piepkleine bekertjes ontdekt, Kleine bruine bekerzwammen.  

Ook werd er uitgebreid stilgestaan bij de Gekraagde aardster. De kinderen konden maar moeilijk 

geloven, net als bij de bekertjes, dat dit een paddenstoel is.  

 

Extra leuk dus dat we paddenstoelen hebben gezien, in andere verschijningsvormen dan de 

“traditionele” hoed met steel. De tweede groep deed ook enthousiast mee aan de wandeling, maar de 

vondst van de dag werd gedaan door de derde groep. Op een houtsnipperpaadje achter een blokhut 

op het terrein, werd door één van de leerlingen een groepje kakelverse Echte kopergroenzwammen 

gevonden. 

  

Kinderen kijken en luisteren aandachtig  
(Paula Blokland) 
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Ik kijk terug op een zeer geslaagde ochtend met 

hele leuke, enthousiaste kids. Het laat maar weer 

eens zien hoe ontzettend belangrijk educatie 

onder kinderen en jongeren is. Door ze op jonge 

leeftijd kennis te laten maken, wordt de interesse 

al vroeg gewekt. Het zou leuk zijn als iedereen met 

een beetje basiskennis van paddenstoelen, de klas 

van hun (klein)kinderen eens kennis laat maken 

met paddenstoelen door middel van een leuke, 

laagdrempelige wandeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie vindt de eerste Gezoneerde rozetzwam voor Nederland? Wim Veraghtert  

In Vlaanderen werd de Gezoneerde rozetzwam 

(Podoscypha multizonata) voor de eerste maal 

gevonden in 2007. Sindsdien werden nog zes 

nieuwe vindplaatsen ontdekt, de laatste in 

november 2022. Deze opvallende paddenstoel 

(vaak een diameter van 25 cm) groeit aan de voet 

van oude loofbomen (vaak beuken) en is typisch 

voor oude landgoederen en parken. Het is een 

soort die in heel Europa zeldzaam is, maar het 

zwaartepunt van de verspreiding ligt in Engeland 

en Frankrijk. Het is dus een beetje opmerkelijk dat 

de Gezoneerde rozetzwam nog niet in Nederland is 

gevonden; dat lijkt me slechts een kwestie van tijd. Meer info vind je in dit bericht n.a.v. een vondst 

uit 2019. 

  

Gezoneerde rozetzwam (Wim Veraghtert) 

De vondst van de dag Echte kopergroenzwam 
(Carolien Reindertsen) 

https://www.natuurpunt.be/nieuws/oude-parkbomen-essentieel-voor-internationaal-bedreigde-zwam-20190920
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(Duin)paddenstoelen langs de Waalkade in Tiel Rinus Baggerman 

Als Marianne, mijn lief, op oudejaarsdag 2014 niet had voorgesteld om voorafgaand aan een lange 

avondzit met oliebollen en appelflappen, ofschoon opgevrolijkt door de oudejaarsconference, die 

middag toch maar een wandeling langs te Waal te maken, was dit artikel nooit verschenen. 
Aan de Waal is altijd wel wat te zien, schepen varend van Rotterdam naar Duitsland of vice versa, 

vissende aalscholvers en wat dies meer zij. Terugwandelend naar huis vielen Marianne onder aan  

een dijkje bij de Waalkade oranje schijfjes op tussen het Muisjesmos (Grimmia pulvinata). Nader  

 

 

onderzoek wees uit dat het Muurmosschijfjes 

waren. Mijn interesse was meteen gewekt en 

daags daarna was ik al terug om ze te fotograferen. 

Aldaar rondkijkend zag ik tussen het mos ook een 

paar trechtertjes, die zoals later bleek, vrij zeld-

zame Muurtrechtertjes waren. Verderop zag ik 

zelfs Gesteelde stuifballen. Hoe kwamen die hier? 

Dit is toch een soort die in de duinen voorkomt?  

Het stuk Waalkade waar ze op groeien strekt zich 

uit van het cafetaria ter plekke tot aan de 

winterdijk. Het is een laag dijkje van slechts 150 

meter lang met aan de ene zijde een best drukke 

“Gewone” Muurtrechtertje  Witte vorm Muurtrechtertje 

Muurmosschijfje 
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weg met fietspad en met een betegeld paadje aan de basis van het dijkje. De dijkbekleding bestaat uit 

vijfhoekige gegoten blokken met breuksteen, mettertijd begroeid met allerlei mossen, korstmossen, 

Wit vetkruid (Sedum album), zelfs Tripmadam (Sedum repustre) en met verschillende plantjes. Daar 

het slechts drie minuten lopen vanaf mijn huis ligt, heb ik in de loop der jaren dit stukje dijk geregeld 

onderzocht, benieuwd naar wat er nog meer zou verschijnen. Hoogwater en lichte vorst schijnen de 

paddenstoeltjes niet te deren. Ze verschijnen nog steeds ieder jaar opnieuw en dan vooral tegen het 

einde van de herfst. De laatste tijd is het jammer genoeg een beetje aan het vergrassen. 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de waargenomen soorten op dit kleine stukje dijk.  
 

 

Behoorlijk wat soorten uit bovenstaande tabel horen, zoals sommige soortnamen al aangeven, meer 

thuis in de duinen. Er wordt wel gesuggereerd dat zeezand is gebruikt bij de aanleg van het dijkje en 

dat sporen via dat zand zijn aangevoerd. Tot op heden heb ik nog niet kunnen achterhalen of er 

inderdaad zeezand is gebruikt bij de aanleg. 
 
Foto’s: Rinus Baggerman (leadfoto: Verhard deel van de Tielse Waalkade begroeid met plantjes, 

(korst)mossen en paddenstoelen. Inzet: Blokken gebruikt bij de verharding). 

Waargenomen soorten aan Waalkade bij Tiel sinds oudejaarsdag 2014 

Bruine satijnzwam Entoloma sericeum 

Duinmostrechtertje Omphalina galericolor 

Duintaailing Marasmius anomalus 

Gesteelde stuifbal Tulostoma brumale 

Gesteeld mosoortje Arrhenia spathulata 

Giftige weidetrechterzwam Clitocybe rivulosa 

Grasmosklokje Galerina graminea 

Groot mosklokje Galerina clavata 

Hazenpootje Coprinopsis lagopus 

Kleine bovist s.l. Bovista pusilla s.l. 

Kortstelige satijnzwam Entoloma rusticoides 

Melige stuifzwam Lycoperdon lividum 

Muurmosschijfje Octospora musci-muralis 

Muurtrechtertje Omphalina rickenii 

Muurtrechtertje (witte vorm) Omphalina rickenii (witte vorm) 

Piekhaarzwammetje Crinipellis scabella 

Roodbruin trechtertje Omphalina pyxidata 

Vaalroze trechterzwam  Clitocybe diatrata  

Zwartwitte veldridderzwam s.l. Melanoleuca polioleuca s.l. 

Gesteeld mosoortje                                                              Gesteelde stuifbal 
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Paddenstoelen van de zeereep, een bijzonder habitat Luc Knijnsberg* 

Sinds een aantal jaren doe ik als boswachter mee met het Zeereeppaddenstoelenmonitoringsproject, 

oftewel struinen door de zeereep en op zoek naar de typische soorten van dit bijzondere habitat. Het 

doel van het meetnet is het volgen van de Rode Lijst-status van de typische soorten van de 

habitatrichtlijn in de zeereep langs de gehele Nederlandse kust. Dit gebeurt in verband met de 

beoordeling van de staat van instandhouding van habitattypen, zowel binnen als buiten de Natura 

2000-gebieden. Hierover moet elke zes jaar worden gerapporteerd aan de Europese Unie. Deze zes 

soorten zijn aangewezen als typisch voor de zeereep: Duinfranjehoed, Duinveldridderzwam, 

Duinstinkzwam, Zeeduinchampignon, Helmharpoenzwam en het Zandtulpje. 

Zelf monitor ik samen met collega-boswachter 

Wouter Bol, 2 hokken in dit kader. Een hok direct 

grenzend aan de noordkant van Bergen aan zee en 

een hok wat bestaat uit een groot Natuurherstel-

project voor dynamiek en verstuivingsherstel in het 

Buizerdvlak dat ligt aan de grens van het Noord-

Hollands duinreservaat en de grens van de 

Schoorlse duinen. Een groot dynamisch stuifduin 

met aan de randen een mooie Helmbegroeiing. 

Helmgras is de primaire begroeiing op dit soort 

dynamische plekken en dit is ook vaak de soort die 

associeert met deze groep paddenstoelen. Alle zes 

soorten van het meetnet zijn dan ook gebonden 

aan Helmgras of groeien op de oude ondergrondse delen van het helmgras. 

De monitoring vindt twee- tot driemaal per jaar plaats en altijd in het late najaar. Zolang de 

nachtvorsten uitblijven, blijven er paddenstoelen verschijnen. Dit kan tot diep in januari doorgaan, bij 

strengere vorst is het feestje tijdelijk over. 

Zandtulpje 
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De Duinfranjehoed en de Duinveldridderzwam vinden we in de meest dynamische delen waarbij de 

Duinfranjehoed zeer algemeen kan voorkomen; beide soorten staan direct tussen het helmgras en het 

stuivende zand. De Duinstinkzwam is een mooie verschijning tussen het helmgras. De soort is wat 

kleiner dan zijn grote broer de Grote stinkzwam en de geur is ook wat zoeter. Het harde kenmerk zit 

hem in de verkleuring van de vulva deze kleurt roze/paars bij uitgraven dit heeft met de verbinding 

met zuurstof te maken. De soort is vrij algemeen in dit habitat. De Zeeduinchampignon is makkelijk 

herkenbaar aan de witte hoed en de roze tot bruine lamellen. De hoedrand hangt wat sierlijk over de 

rand en ze worden niet veel groter dan een 

centimeter of acht in doorsnee. De soort blijft vaak 

gedeeltelijk in het duinzand zitten. De soort vind je 

vooral aan de luwe zijde waar de zeereep iets 

vaster ligt en deze soort mijdt dan ook de meest 

dynamische delen van de zeereep. De Helm-

harpoenzwam is de meest zeldzame van de zes 

typische soorten en vinden we maar een enkele 

keer. De soort zit zijdelings aangehecht aan het 

helmgras en door de donkere iets viltige hoed zijn 

ze goed te herkennen. Het zandtulpje is de meest 

leuke soort om te vinden. Deze ascomyceet begint 

als een tulpenbol die half uit het zand steekt en 

opent daarna als een tulp waar de soort dan ook haar naam door draagt. Zandtulpjes vind je in de 

zeereep, maar eigenlijk nog meer in stuifkuilen met helmgras en dan het liefst in de iets minder 

dynamische stuifkuilen. De soort groeit op de oude plantendelen van het helmgras. Een soort waar het 

Zandtulpje vaak mee wordt verward is het Zandputje. Zandputjes hebben een lichte binnenzijde ten 

opzichte van de gelige buitenzijde en openen nooit als een tulp maar blijven een soort putje vandaar 

ook de naam. 

Naast deze zes telsoorten vinden we ook een aantal begeleidende soorten in dit habitat. Soorten zoals 

de Zandparasolzwam, Helminktzwam, Gelatineschelpje, Helmstropharia, Violette duinbekerzwam, 

Helmkoraalzwam en uiteraard diverse andere paddenstoelen. Eigenlijk is het struinen in de zeereep 

altijd weer een feestje met iedere keer weer leuke verrassingen. 
 
De Zandparasolzwam is nog niet zo lang bekend uit 

Nederland en die soort vind je ook weer uitsluitend 

in dit habitat. De paddenstoel komt maar gedeel-

telijk uit het zand en vaak is slechts een deel van de 

hoed zichtbaar waarbij de roze steel onder het 

zand blijft. Helminktzwammetjes vind je in het kale 

zand tussen de helm. Ze zijn snel vergankelijk en 

blijven maar korte tijd zichtbaar. Het Gelatine-

schelpje blijft een bijzondere vondst, dit fragiele 

schelpje vind je op oude helmstengels en een 

geoefend oog maakt de beste kans. 

 

De Helmstropharia is ook direct gebonden aan Helm en vind je die ook aan de voet van Helmpollen. 

De soort is groot, gelig en met de blauwzwarte lamellen goed te herkennen. Een soort die we in de 

Noord-Hollandse duinen maar weinig tegenkomen. De Violette duinbekerzwam is een mooie 

verschijning die ook nog niet zo lang bekend is uit Nederland. Deze soort vind je ook weer in de zeereep 

of vlak achter de zeereep in de mosrijke grijze duinen. De soort is door haar violette kleur en iets 

Violette duinbekerzwam 

Helmkoraalzwam 



- 11 - 
 

korrelige buitenzijde eigenlijk direct in het veld te herkennen. Elke keer weer een feestje om deze 

mooie soort te mogen vinden. De Helmkoraalzwam (Ramaria ammophila) is een beetje mysterieuze 

soort onder de koraalzwammen. De soort is nog niet officieel bevestigd als zelfstandige soort door de 

echte mycologen. Deze koraalzwam is vaak wat roze van kleur en groeit direct in de nabijheid of 

aangehecht op helmgras. De soort verschijnt laat in 

het najaar en is ook een soort die zich lijkt uit te 

breiden. Of het ook echt een soort is moeten de 

echte mycologen maar uitvechten. Ik vind het een 

van de mooiere soorten die ik op mijn struin-

tochten door de zeereep kan tegenkomen! 

Uiteraard zijn er dan nog allerlei andere vondsten 

van paddenstoelen die je in dit bijzondere habitat 

kunt tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld de Vogel-

veerzwam. Door de vogelgriep liggen er relatief 

veel oude kadavers van zeevogels in de zeereep. 

Op deze oude vogelrestanten vond ik afgelopen 

tijd een meermalen de Vogelveerzwam. Een soort 

die op dierlijke resten groeit. 

De zeereep is dus qua paddenstoelen een bijzonder habitat en ik blijf er voorlopig nog lekker door-

struinen op zoek naar de volgende bijzondere soort. 
 
Foto’s: Luc Knijnsberg (Leadfoto: Duinveldridderzwam. Inzet: Duinstinkzwam). 

*Luc Knijnsberg is boswachter bij PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Noord-Hollands 

duinreservaat.  

 

Vooruitblik 
 

Paddenstoel de Maand 
De PvdM van januari is het Duinkaalkopje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
De nieuwjaarsbijeenkomst zal op zaterdag 14 januari 2022 plaatsvinden in het WICC te Wageningen. 

Voor meer informatie zie Coolia 66(1) en NMV-website 

Vogelveerzwam 

Duinkaalkopje (Leo Jalink) 

https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/AOP_PvdM.html
https://www.mycologen.nl/events/nieuwjaarsbijeenkomst-2022/
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Zwartwordende wasplaat, Paddenstoel van het Jaar 2023 Herman Sieben 

De Zwartwordende wasplaat is de Paddenstoel van het Jaar 2023. Het afgelopen jaar was dat de 

Vliegenzwam. Meer dan 40.000 waarnemingen zijn er in 2022 van deze paddenstoel op waarneming.nl 

binnengekomen!  

Ook in 2023 wil de NMV het publiek weer betrekken bij het doen van waarnemingen van de 

Paddenstoel van het Jaar. Ook al is de Zwartwordende wasplaat een algemene paddenstoel, het is wel 

een indicatorsoort voor schrale graslanden en bermen. Juist nu er een beleid is, bijvoorbeeld van 

gemeenten en waterschappen, om meer aan natuurontwikkeling te doen, zoals door verschraling van 

bermen, dijken en gazons, is het interessant om na te gaan waar de Zwartwordende wasplaat wordt 

gevonden. Door je gazon niet te bemesten maar 

juist te laten verschralen, zou je na een aantal jaren 

deze interessante wasplaat in je eigen tuin kunnen 

vinden! 

Naast de oproep om waarnemingen van de 

Zwartwordende wasplaat door te geven, is het ook 

interessant om naar andere wasplaten, die in 

soortgelijke biotopen  voorkomen, te zoeken. Het 

zijn echte graslandpaddenstoelen waaronder veel 

zeldzame soorten. Tevens zijn het indicatorsoorten 

voor schrale, voedselarme, permanente 

graslanden die weinig verstoord worden. Juist nu 

ook de stikstofdepositie zo’n hot item is, is het 

goed om kennis te maken met wasplaten als 

indicatorsoort voor die depositie.  

Een van de meest voorkomende wasplaten, die 

verschijnt bij beginnende verschraling, is de Zwart-

wordende wasplaat. Ook het Sneeuwzwammetje 

en de Hooilandwasplaat zijn soorten die je regelmatig kunt tegenkomen. Op zuurdere bodems komt 

het Gewoon vuurzwammetje meer voor en de aanwezigheid van het Papegaaizwammetje wijst eerder 

op zwaardere bodems.  

Zwartwordende wasplaat 
(Wendy van der Heeden) 
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Meer over de Paddenstoel van het Jaar, waar je op 

moet letten, hoe je soorten kunt melden, etc. volgt 

in de loop van dit jaar. Houd aankondigingen via de 

media, Natuurberichten (Nature Today), de NMV-

website en dit journaal in de gaten.  

Wie weet ga je straks in je enthousiasme voor 

wasplaten wel zover dat je je eigen gazon in een 

wasplaatreservaat wilt omtoveren! 

 

Leadfoto: Henk Huijser, Zwartwordende wasplaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe publicaties 
 

Demystifying Hebeloma: introducing hebeloma.org and its database 
Peter Barlett et al  
In een artikel in IMA Fungus, het officiële orgaan 

van de International Mycological Association, 

beschrijven de auteurs de constructie van een 

database van het genus Hebeloma. De afgelopen 

twintig jaar is een database samengesteld op basis 

van 9000 collecties van 120 soorten die wereldwijd 

zijn verzameld. Elke collectie is geanalyseerd en 

geïdentificeerd op basis van DNA-analyse en 

morfologische gegevens in relatie tot informatie 

over vindplaats, waardboom en habitat.  

 

 

Voorts wordt in het artikel de lancering 

aangekondigd van een website over het geslacht 

Hebeloma. Per soort vindt u er een schat aan 

informatie. De samenstellers willen met hun 

website de demystificatie van dit als doorgaans moeilijke geslacht bewerkstelligen en geïnteresseerde 

mycologen, niet noodzakelijk experts, in staat stellen hun collecties van vaalhoeden tot op soortniveau 

te determineren. Op de website vindt u ook een identifier waarmee mogelijke soortnamen kunnen 

worden gegenereerd op basis van informatie over vindplaats, aantal volledige lamellen en 

microscopische gegevens. Het lijkt ons zeer de moeite van het proberen waard om collecties van 

vaalhoeden aan de hand van informatie en mogelijkheden van deze nieuwe website op naam te 

brengen.  

Gevorderd stadium Zwartwordende wasplaat 
(Jan Knuiman) 

Hebeloma vesterholtii (Bron: link) 

https://imafungus.biomedcentral.com/articles/10.1186/s43008-022-00105-2
https://hebeloma.org/
https://hebeloma.org/identifier
https://hebeloma.org/
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Valse meeldauwen van België Raf Leysen 

In dit boek vind je een algemene inleiding, de voortplanting, een 

genussleutel, morfologie van de genera en een zeer uitgebreide 

soortensleutel vertrekkende van de gastheer. Het werk sluit af met 

een omvangrijke lijst van naamsveranderingen, synoniemen, 

referenties en laat toe om 453 soorten, variëteiten, forma’s en 

formae speciales te determineren. Meer informatie: KVMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slijmzwammennieuwsbrief 
De vijfde nieuwsbrief opent met een link naar een online geplaatste 

en vrij downloadbare sleutel tot de meeste algemene slijmzwam-

men van Groot-Brittannië van David Mitchell, gevolgd door een link 

naar een zeer informatieve website met onder andere kaartjes van 

de wereldverspreiding van veel slijmzwammen. De boekbespreking 

betreft deze keer Die Myxomyceten (Neubert, Nowotny & 

Baumann, 1993-2000), aangevuld met een link naar de meest 

recente naamveranderingen die het gevolg zijn van recent DNA-

onderzoek. Deze nieuwsbrief omvat ook weer een aantal 

waarnemingen met foto's van lezers en presentaties van nieuwe 

soorten voor Nederland. Tot slot volgt een uitgebreide beschrijving 

met een toelichting op de naamgeving van de vingervormige en 

rozetvormige varianten van het Gewoon ijsvingertje (Ceratiomyxa 

fruticulosa) door Marian Jagers. Download de slijmzwammen-

nieuwsbrief hier 

 

Kijk op Exoten 
In Kijk op Exoten, nummer 41 een artikel van Kees 

van Vliet over een in Duitsland oprukkende Ameri-

kaanse boleet (Aureoboletus projectellus). De soort 

komt van nature voor in het oosten van Noord-

Amerika, waar hij in symbiose leeft met inheemse 

dennensoorten. In 2007 werd de eerste vondst in 

Europa geregistreerd, in Litouwen aan de Oostzee. 

De soort bleek al 20 jaar bekend bij de lokale 

bevolking, maar werd niet in grote aantallen 

aangetroffen. Inmiddels heeft hij zich gevestigd in 

zeven landen, waar hij soms massaal voorkomt. 

Reden om deze exoot kritisch te volgen. Lees hier 

meer over deze boleet. 

Amerikaanse boleten in Pools dennenbos. 
(Bron: Beata Bilska-Zaleska, Wikimedia 
Commons, CC-BY-SA 4.0) 

https://kvmv.be/index.php/actueel/item/valse-meeldauwen-in-belgie
https://www.mycologen.nl/Slijmzwammen/nieuwsbrief/No_5_slijmzwammennieuws.pdf
https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Publicaties/Nieuwsbrieven/KijkOpExoten/Exoten2022011004.pdf
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Cantharellus 
In Cantharellus, de nieuwsbrief van de paddenstoelenwerkgroep 

Drenthe, nummer 26, artikelen over de stikstofcrisis (Rob Chrispijn 

en Eef Arnolds) en de paddenstoelenkartering in boswachterij Gees 

in 2021 met suggesties voor het bosbeheer (Eef Arnolds). Via deze 

link lees je meer in deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

Sporen 
In Sporen jaargang 15, nummer 4, een beschrijving van Georges 

Buelens over de verrassende vondst van een zeer kleine kalkwitte 

knotszwam, Physalacria cryptomeriae - Wit speldenknopje. In een 

artikel over stekels bij Lycoperdon - Stuifzwam, bespreekt Lieve 

Deceuninck enkele stekeltypes bij stuifzwammen waaronder het 

“geschoofde” stekeltype. Wim Veraghtert schreef een artikel over 

de zevende vondst van Podoscypha multizonata - Gezoneerde 

rozetzwam in Vlaanderen (zie ook elders in dit journaal). In de 

rubriek “Uit de moleculaire keuken”, onder redactie van Wim 

Veraghtert, een verhaal over het Schelptrechtertje dat een 

soortcomplex blijkt te zijn. In dezelfde rubriek een artikel over de 

verschuivingen bij de diverse genera stekelzwammen (Phellodon, 

Hydnellum en Sarcodon). 

Sporen is een digitale kwartaaluitgave voor leden van de KVMV. Zie 

hier voor meer informatie over het lidmaatschap van de KVMV. 

 

Coolia 
Het eerste artikel in Coolia 66, nummer 1, is van Martin Gotink & 

Hermien Wassink (✝) en beschrijft de resultaten van een onderzoek 

aan tomentelloïde (op rouwkorstjes gelijkende) paddenstoelen. 

Het artikel bevat ook een sleutel voor de gele en roestbruine 

soorten van deze lastige groep. Heeft Laurens van der Linde nu één 

of twee nieuwe soorten gevonden op een stukje tak van één 

vierkante decimeter? Dat vraagt Thom Kuyper zich af in een artikel 

over de vondst van de voor Nederland nieuwe soorten Peyronelia 

glomerulata en Pseudolasiobolus minutissimus - beide op naam 

gebracht door Björn Wergen. In twee artikelen over Cristella-

weekends in 2021 en 2022 doet Anneke van der Putte, met 

medewerking van anderen, verslag van inventarisaties van 

Aphyllophorales (niet-plaatjeszwammen) en microfungi in de 

provincies Zeeland en Overijssel. In aflevering 27 in de serie over 

recent ecologisch onderzoek aan paddenstoelen en schimmels, 

beschrijft Thom Kuyper de leefstijlen (saprotroof en biotroof)  van mycena’s. 

Coolia is een kwartaaluitgave voor leden van de NMV. Zie hier voor meer informatie over het 

lidmaatschap van de NMV. 

  

https://paddenstoelenwerkgroepdrent.files.wordpress.com/2022/12/2022-12-11-nieuwsbrief-pwd-26-2022.pdf
https://kvmv.be/index.php/home/
https://www.mycologen.nl/contact/aanmeldformulier/
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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  

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/

