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Verslag paddestoelenwerkgroep 2007 
 
Lutgarde Roelandt 
 
Wederom was het geen geweldig paddestoelenjaar. 
Het nogal wisselende weerspatroon met een 
zomerse warmte in het voorjaar, extreem 
wisselende droge en natte perioden in de zomer en 
een lang doorlopende herfst maakten dat er te veel 
ongewone weerssituaties waren. Dat heeft absoluut 
weerslag gehad op de vruchtzetting van de 
paddestoelen.  
Sommige soorten slaan gewoon een jaartje over als 
de omstandigheden niet gunstig zijn. Andere 
komen slechts mondjesmaat te voorschijn. Maar 
doordat we jaarrond onze excursies doen, verschilt 
onze oogst aan soorten niet al te veel met 
voorgaande jaren. Wat wel verschillend is zijn de 
aantallen per soort.  
Onze algemene ledenexcursie in oktober leverde 
evenwel een mooie lijst op. We liepen een ronde 
van 10-12 uur en vonden meer dan 75 soorten. De 
deelnemers waren toch wel tevreden met de 
hoeveelheid vondsten.  
We konden zeggen dat onze eerste ledenexcursie 
redelijk geslaagd was. Hier gaan we graag mee 
door. 
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Oktober was ook de maand waarin de 
Kostgangersboleet landelijk in de belangstelling 

stond. Deze boleet parasiteert op de 
Aardappelbovist. Ook wij zijn er naar op zoek 
gegaan tijdens de excursie. We vonden met moeite 
één exemplaar, want ook deze paddestoel is sterk 
achteruit gegaan, ondanks zijn mooie naam. 
In de wintermaanden zoeken we vooral de soorten 
die voorkomen op afgevallen bladeren en takken. 
Ook uitwerpselen worden opgeraapt en verdwijnen 
in de doosjes voor nadere determinatie onder de 
microscoop. Konijnenkeutels leveren soorten op 
met leuke namen zoals het Armoedig en het Gul 
sinterklaasschijfje. Je ziet, paddestoelen zijn leuk 
en alleen al voor de namen zou je aanschuiven bij 
de werkgroep. 
Door al dat zoekwerk naar kleine zaken vonden we 
ook weer het uiterst zeldzame Roze grondschijfje. 
Het is vorig jaar voor het eerst, na veel jaren weer 
gevonden en daar zijn we zeer trots op. 
Onze werkgroep blijft actief bezig en dat zien we 
terug in mooie vondsten, maar ook in de opkomst 
bij de excursies. Kou en regen zijn niet direct 
redenen om af te zeggen, sneeuw wel. De 
determinatieavonden die we houden op de 
maandag na de excursie leveren nogal eens wat 
speurwerk op en zijn zeker leerzaam.  
Zoals ons nieuwste werkgroeplid zegt: in de 
paddestoelenwerkgroep valt wat te leren! 
Dit jaar bestaat de Nederlandse Mycologische 
Vereniging 100 jaar. In dat kader willen we met 
KNNV afd. Natuurvereniging de Bollenstreek op 4 
oktober een gezamenlijke  publieksexcursie doen 
in het  Keukenhofbos. We hopen dat we veel 
publiek bereiken en dat zo de paddestoelen eens 
goed in de belangstelling kunnen stellen. Op die 
dag zijn er door het hele land excursies 
georganiseerd met het zelfde doel: publiciteit 
zoeken. 
 
We willen U uitnodigen eens mee te gaan met onze 
excursies en ook te genieten van de kinderen der 
duisternis. 

 
Kerkuilen in Zuid-Holland, jaarverslag over 2007  
  
Hier en daar zijn er in het afgelopen jaar Kerkuilen 
gezien in de Bollenstreek. Maar ze zijn nog niet tot 
broeden gekomen. Ze zitten echter al wel in de 
buurt, dus is het een kwestie van afwachten tot het 
eerste paartje hier gaat broeden. Mogelijk helpt het 

nog meer kasten op te hangen om zo op diverse 
plaatsen broedgelegenheid aan te bieden. 
  
Zaterdag 9 februari 2008 was de jaarlijkse 
bijeenkomst van de Kerkuilenwerkgroepen Zuid-




