


Tabel 1 Het voorkomen van verschillende bijzondere soorten paddestoelen in de Wilhelminalaan, Mosselenbuurt en Landweg (x = vastgesteld). 
De codes zzz = zeer zeldzaam, ZZ = zeldzaam, vz = vrij zeldzaam staan voor de status van de soort in het district West-Nederland zoals 
opgenomen in het Overzicht van de paddestoelen in nederland (Arnolds et al 1999). 
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Boletus luridus vz 
Boletus radicans zzz 
Conocybe subovalis zz 
Cortinarius balteatocumatilis zzz 
Cortinarius balteatus zzz 
Cortinarius hinnuleus ZZ 
Cortinarius purpurascens zz 
Cortinarius rigens zz 
Cortinarius torvus zz 
Entoloma eulividium zz 
Entoloma turbidum VZ 

Entoloma undatum vz 
Hemimycena delectabilis VZ 
lnocybe splendens ZZ 
Lactarius vellereus zz 
Phellinus robustus vz 
Pholiota populnea vz 
Psathyrella lutensis zz 
Russula decipiens zz 
Russula risigallina vz 
Russula salaris vz 
Russula veternosa zz 
Russula virescens zz 
Tricholoma argyraceum zz 
Tricholoma sulphureum 
Tricholoma ustale 

Netstelige heksenboleet 
Wortelende boleet 
Dikvoetbreeksteeltje 
Violetbruine gordijnzwam 
Paarsrandgordijnzwam 
Muze gordijnzwam 
Purperen gordijnzwam 
Wortelende gordijnzwam 
Gelaarsde gordijnzwam 
Giftige satijnzwam 
Zilversteelsatijnzwam 
Geribbelde satijnzwam 
Witte stinkmycena 
Aarddrager 
Schaapje 
Eikevuurzwam 
Wollige bundelzwam 
Satijnsteelfranjehoed 
Roze geelplaatrussula 
Abrikozenrussula 
Zonnerussula 
Tweekleurige russula 
Ruwe russula 
Zilveren ridderzwam 
Narcisridderzwam 
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In de tabel be het artikel van Marten Oud over de Unieke Paddestoelenlanen in Alkmaar en Bergen (D&D nr: 4) 
zen een aantal fouten geslopen. Hierbü de juiste versie, de gecorrigeerde regels zen donkerder. 

Boerensloten' van de Vereniging 
Agrarisch Natuurbeheer Waterland. 
Met het onderzoek wil de 
Natuurvereniging antwoord krijgen 
op een aantal vragen. Welke vissen 
zijn er te vinden in boerensloten? 
Waar komen ze voor en waar juist 
niet? En waarom? De agrariërs wil- 
len weten welke maatregelen zij 
kunnen nemen om de leefomstan- 
digheden voor vissen te verbeteren. 
Op sommige bedrijven zijn grote 
hoeveelheden en diverse soorten 
vis gevangen. De vissen bevonden 
zich voornamelijk in diep water met 
voldoende oevervegetatie. 
De bittervoorn is een soort die we 
gelukkig op elk bedrijf gezien heb- 
ben. ln de polder Katwoude vonden 
we, net als in Broek in Waterland, 
de kleine modderkruiper. Dat is bij- 
zonder. De sloten bevatten vier jaar 
geleden, voor de start van de expe- 
rimenten en het gebruik van de 
baggerpomp, alleen bagger. Nu zijn 

de sloten helder en prachtig op 
diepte. Waterleven in de vorm van 
planten, waterbeestjes en vissen, 
waaronder de kleine modderkruiper, 
is het resultaat. ln een van de 
komende nummers van Tussen 
Duin & Dijk zal een artikel van Theo 
de Jong verschijnen met zijn bevin- 
dingen van dit onderzoek. 

De Zilveren Maan vliegt door 
de Hekslootpolder 
Leden van de Vereniging Behoud 
de Hekslootpolder hebben hun 
jarenlange inzet voor het groene 
gebied ten noorden van Haarlem 
beloond gezien met de natuurprijs 
Zilveren Maan. Met bloedende wei- 
devogels als grutto, kievit, tureluur, 
ganzen in alle soorten en maten, 
eenden van diverse pluimage, val- 
ken, zeldzame orchideeën, unieke 
graslandjes en vleermuizen is de 
Hekslootpolder een uniek gebiedje 
zo dicht tegen Haarlem aangeplakt. 

En daar schuilt juist het gevaar, 
want het is een mirakel dat de 
Hekslootpolder nog steeds groen 
en leeg is. Opeenvolgende 
gemeentebesturen hebben door de 
jaren heen de polder al drie keer 
volgepland. 
Met alle projecten die in of rond de 
Hekslootpolder zijn bedacht, kun je 
een middelgrote stad vullen. Maar 
het is er nooit van gekomen. De 
Vereniging slaagde er steeds in het 
gemeentebestuur op andere 
gedachten te brengen. En als dat 
niet lukte, werd de provincie op het 
goede spoor gezet om een foute 
beslissing van de gemeenteraad 
terug te draaien. Als u dit wonder- 
schone poldertje van dichtbij wil 
zien, kan dat. De Vereniging 
Behoud de Heksiootpolder organi- 
seert excursies. U kan ook zelf 
gaan kijken want er is een vogel-kijk- 
hut en er zijn wandel- en fietsroutes 
aangelegd. 
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