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Ectomycorrhiza in barnsteen (Eoceen)

Het ecologisch belang van schimmels:

• In alle ecosystemen op aarde nemen schimmels een sleutelpositie in;

• 90% van alle planten hebben mycorrhyzae (470 mjg zorgden mycorrhiza-

schimmels ervoor dat eerst mossen en daarna vaatplanten op het land

konden gaan groeien, zij hebben zo de evolutie van de landplanten gestuurd;

• 100% van alle 60.000 orchideeënsoorten zijn afhankelijk van schimmels;

• In 100% van alle planten leven schimmels als endofyten;

• 600 mjg koloniseerden de korstmossen als eerste het land en ontgonnen

dankzij chemische uitscheidingsproducten de gesteenten;

• 6% van het landoppervlak wordt nog steeds bedekt door korstmossen;

• Schimmels werken niet alleen als opruimers, maar ook als ontginners, ondersteuners, beschermers en 

leveranciers en zij geven bovendien vorm aan een uitgebreid communicatienetwerk;

• Gezonde ecosystemen slaan dankzij schimmelnetwerken enorme hoeveelheden CO2 in de bodem op.



Het belang en de impact van enkele Kwastschimmels (een schimmelgeslacht als voorbeeld)

(bron: Pharmacuetical Journal)

Voedingsmiddelenindustrie: citroenzuur (E330)
(Aspergillus niger )

Levensmiddelen: vitamine C en bacteriewerende stoffen
(theomycine, aspergillinezuur en kojinezuur ) in sojasaus, 
miso, sake en meer (Aspergillus oryzae )

Voedselaantasting: (met dodelijke impact!)
alfatoxine in pinda’s/pindakaas: (o.a. Aspergillus flavus )
op kiemend graan in veevoer: (Aspergillus clavatus )

Pathogeen bij vogels en zoogdieren, ook de mens: (ernstige zenuwaandoeningen 
en altijd dodelijke afloop: verscheidene mycotoxinen (o.a. Aspergillus fumigatus );
in Afrika een belangrijke doodsoorzaak bij longontsteking van AIDS-patiënten!

Azolenresistentie: dé grootste bedreiging van de komende decennia!!
(Aspergillus spp. en diverse andere pathogene schimmels, waaronder 
Candida auris, een “ziekenhuisschimmel” én opkomende wereldwijde 
bedreiging waartegen geen medicijnen bestaan)

Afbraak van polyester (Aspergillus tubingensis )

(link)

https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/superschimmel-op-vrije-voeten?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=Mail&utm_campaign=eos_142?acid=673fed34f1c9a68b5691fc99dd2c3343


Toepassing in de akkerbouw: Trichoderma harzianum

(aanvulling op: biologische bestrijding in de theorie bij mens en milieu)

Toepassing in de wijnbouw:

Trichoderma asperellum en T. gamsii



Claim: in 45 dagen wordt het lijk volledig verteerd, er blijven geen giftige stoffen over.

www.loop-of-life.com

https://www.loop-of-life.com/product?lang=nl


Nectar VMBO GT 3 leerboek, p.36 (4e editie, 2016)

Biologie voor jou 1A VMBO-T|HAVO MAX , p. 171 (2019)



Biologie voor jou 1A VMBO-T|HAVO MAX , p. 171 (2019)

septum met opening (‘dolipore’)

geen of vele kleine vacuolen

Gesepteerde schimmels zijn tweekernig
Overige schimmels zijn veelkernig
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myceliumdraden

hyfenbundels

0,4 mm

één theelepeltje grond
kan 500 m tot 10 km

myceliumdraad bevatten

0,5 cm

zwamdraden (hyfen)
kunnen 1-20 μm dik zijn



Examen VMBO-GL en TL 2018 tijdvak 2



Examen VMBO-KB 2018 tijdvak 1, vr. 39 t/m 49

Joepie!

Dat is nou jammer…

Bakkersgist plant zich voort d.m.v. knopvorming en dat kan na een 
mitose, maar ook na een meiose! Gistcellen kunnen éénkernig, 
maar ook meerkernig zijn, diploïd en haploïd. En . . .
. . . gistcellen kunnen fuseren!

( ‘saprofyt’ moet zijn:  ‘saprotroof’ )

Denk niet langer zoö- of fytocentrisch, maar mycocentrisch !



Schimmels in de biologieles

Decennia lang stonden dieren (FAUNA) en planten (FLORA) in de biologieles centraal…

Linneaus kende ook alleen maar planten en dieren; schimmels werden in zijn Systema naturae (1935) tot de 

wormen gerekend, pas vanaf de tweede druk in 1740 werden ze tot de planten gerekend!

Thans is de betekenis van de schimmels voor ecosytemen en de bos- en landbouw zodanig doorgedrongen 

dat het gerechtvaardigd is de FUNGA centraal te gaan zetten!

Hoe ?

• microscopiepracticum ‘champignons’

• schimmels op brood kweken

• oesterzwammengroeipakket in de klas

• verpakkingsmaterialen laten zien

• plantjes met en zonder mycorrhiza kweken

• video’s groeiende paddenstoelen / schimmeldraden

• video Cordiceps op mier e.d.

• naar buiten gaan!



Schimmels in de biologie-buiten-les

Wat kun je doen ?

• Laat paddenstoelen zoeken in groepjes van twee;

• Laat de gevonden paddenstoel(en) natekenen en beschrijven (foto’s/filmpjes maken mág, tekenen móet!);

• Laat er een naam voor verzinnen (de naam moet iets zeggen over vorm/kleur/geur/smaak/ecologie);

• Laat de resultaten presenteren (verplichte aspecten: wat zijn belangrijke kenmerken en waarom deze naam?);

• Laat een filmpje maken van de speurtocht naar paddenstoelen (Waar zoek je ze? Hoe vind je ze? etc);

• Lastig, maar leerzaam: meegebrachte paddenstoelen op school een sporenfiguur laten vormen;

• Sporenkleur bepalen en sporen microscopisch bekijken en natekenen (minimaal 600x, beter: 1000x);

• Verslag/pres(en)tatie/video: wat hebben we ontdekt/geleerd?

• Zorg ervoor dat ook de ecologie centraal staat!

Tip:  Gebruik in het veld geen paddenstoelengids of zoekkaart!

Uiteraard kun je in de klas wel naslagwerken gebruiken.



Naar buiten!



Naar buiten!



Paddenstoelen van de zeereep

witte duinen grijze duinen

Duinfranjehoed Zeeduinchampignon



Paddenstoelen van de zeereep
witte duinen grijze duinen

Duinstinkzwam Gesteelde stuifbal

Zandtulpje Brede aardtong



Paddenstoelen van de zeereep www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/

www.verspreidingsatlas.nl/projecten/nmv/zeereep/

https://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/
https://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/
http://www.verspreidingsatlas.nl/projecten/nmv/zeereep/

