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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-
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Holland. Daar werden de cijfers bekend gemaakt 
van het afgelopen broedseizoen. In Zuid-Holland 
worden steeds meer broedgevallen waargenomen. 
De jonge vogels moeten in de komende tijd een 
geschikt gebied zoeken.  
We hopen nu maar dat ze ook naar de Bollenstreek 
komen. 
  
De aantallen waargenomen broedgevallen in Zuid-
Holland in 2007 : 
Eerste broedsels: 68, gemiddeld aantal uitgevlogen 
jongen: 3,3 

Tweede broedsels: 13, gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen: 3,3 
Derde broedsel: 1, uitgevlogen jongen: 5 
 
Landelijk gaat het om: 
Eerste broedsels: 3153, gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen: 4,0 
Tweede broedsels: 761, gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen: 3,1 
Derde broedsels: 13, gemiddeld aantal uitgevlogen 
jongen: 3,2 
  
Mariska de Graaff 

      
Verslag AWD Broedvogeltellingen 2007 

 
Jan Jacobs 
 
In het zuidelijk gedeelte van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen wordt al jarenlang in vijf 
gebieden geïnventariseerd op broedvogels. Het zijn 
de Gijs Kokkieshoek, het Boeveld-West, 
Wolfsveld-West, de Westhoek en het 
Hoekgatterduin. De broedvogels worden geteld 
volgens de BMP-methode van Sovon. De 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk neemt daarbij het zuidelijke deel van de 
AWD voor haar rekening en in het centrale en 
noordelijke deel wordt geteld door de 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. 
Voor het eerst sinds jaren liet het weer zich van de 
goede kant zien. Van half februari tot half maart 
was het zacht en vochtig. Daarna was het tot ver in 
mei 7 weken lang droog en zonnig. Dus ideaal 
weer om te inventariseren. 
 
In Gijs Kokkieshoek miste Ees Aartse dit jaar de 
Zomertortel, de Tapuit, de Roodbordttapuit en de 
Gaai. De Vink was een nieuwe soort in dit gebied. 
Ees vertelt zelf zijn ervaringen elders in dit 
nummer. 

In Boeveld-west is een oude bekende 
teruggekeerd, namelijk de Veldleeuwerik.  Hij 
werd in 1987 voor het laatst in de Noordwijkse 
AW-duinen als broedvogel waargenomen. Nieuw 
in dit gebied is ook de Staartmees. Verdwenen zijn 
de Goudvink en de Rietgors. 
In het Wolfsveld-west zijn geen grote 
veranderingen geweest. Voor het eerst sinds het 
VLS-kanaal dichtgeschoven is, heeft er weer een 
Krakeend gebroed. We vonden een nest met 8 
eieren bij de kwelplasjes ten noorden van het 
Finlaypad. Ook de Kleine plevier is weer gezien, 
evenals een Fazant.  
In de Westhoek hebben zich weer de meeste 
verschuivingen voorgedaan. Opnieuw is daar in de 
winter veel Amerikaanse vogelkers gekapt. En 
opnieuw zijn de aantallen struikbewoners sterk 
gedaald, met name de Nachtegaal, Fitis, Tjiftjaf en 
Gekraagde Roodstaart. Verdwenen zijn de 
Zomertortel en de Goudvink. 
In het Hoekgatterduin is de Zomertortel ook 
verdwenen. Maar in tegenstelling tot de Westhoek 
zijn hier de struikbewoners sterk vooruitgegaan. 
Fitis ging van 32 naar 41 broedgevallen en de 
Tjiftjaf ging van 4 naar 11. Ook de Winterkoning 




