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Voorwoord  
  

Wasplaten en andere graslandenpaddenstoelen vormen een belangrijke ingrediënt van de 

soortenrijke graslanden in de AWD. Met een rijk palet aan allerlei kleuren in de nazomer en 

herfst dragen zij bij aan de hoge biodiversiteit van onze duinen. Waternet is daarom zeer 

verheugd dat een enthousiaste groep vrijwilligers onder de bezielende begeleiding van Harm 

Snater en Leo Jalink zich al 20 jaar inzet voor een systematische en gedegen monitoring van 

de ontwikkeling van de mycoflora van de wasplaatgraslanden in de AWD. Aan de hand van 

dit unieke meetnet heeft Leo Jalink de ontwikkelingen over de periode 2002 – 2020 

uitgebreid geanalyseerd en beschreven.   

De rapportage geeft een goed beeld van de enorme hoeveelheid inventarisatiewerk die is 

verzet door de vrijwilligers en maakt duidelijk dat de AWD nog steeds een zeer belangrijk 

gebied zijn voor graslandpaddenstoelen, en hoe belangrijk het is en blijft om het 

graslandbeheer hier goed op af te stemmen.  

  

Mark van Til, Waternet  

Vogelenzang, mei 2021  

     



 

Dankwoord  
  

Het voor u liggende rapport is gebaseerd op het meetnet wasplaatgraslanden in de AWD. De 

gegevens zijn verzameld door de leden van de Wasplatenwerkgroep van de KNNV afdeling 

Haarlem. Die werkgroep telt jaarlijks tussen 25 en 30 leden en in de 20 jaar dat het meetnet 

nu loopt, gaat het om 50 verschillende tellers: Jo Abma, Henk van den Barselaar, Agnes 

Becker†, Jan en Riek Bischoff Tulleken, Leo van der Brugge, Frans de Buijzer, Niko Buiten, 

Emmy Bulten, Chris van Dalen, Albert Delfos, Bert van Dijk, Hanneke Euwe, Marja Floor,  

Johan Goudzwaard, Tom Groenewegen, Helga Helwes, Willem Holthuizen, Jan Jacobs,  

Ingrid Jonker, Frans & Marja Koning, Margreet Kouwenhoven, Kees & Patricia Langeveld, 

Toon† & Thérèse† van der Lugt, Liesbeth Mabesoone, Tjesco Massaro, Agaat & Co† 

Mesman, Joop Mourik, Marijke Nauta, Theo Out, Cora van der Plaats, Tom Puts†, Lutgarde  

Roelandt, Marianne van Schadewijk, Cora Smink, Harm Snater, Nico Steijnen, Lidy  

Stoelinga, Willy van Strien, Ad Tiberius†, Alfons Vaessen, Margot van der Veen, Teo  

Veringa, Emile† & Miep† Voogel en ondergetekende. Nog steeds zijn er vrij veel tellers van 

het eerste uur, 11 om precies te zijn. Zij tellen dus al 20 jaar en meestal ook meerdere 

vlakken.   

Om een idee te geven van de hoeveelheid werk die verzet is, geef ik een paar getallen. 

Gemiddeld worden er elk jaar in de herfst 45 proefvlakken ruim 4 maal onderzocht. In totaal 

gaat het om 3763 tellingen. Daarbij zijn 185.685 paddenstoelen geteld, eigenlijk nog meer 

want het genoemde getal slaat alleen op de aantallen exemplaren van de geselecteerde 

meetnetsoorten. Bij 1490 tellingen werd geen enkele te tellen soort gevonden, en dat is 

weinig lonend en best saai. Gelukkig wordt dat ruimschoots gecompenseerd door de 

prachtige natuur van de AWD.  

Dankzij de inzet, de kundigheid, het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van de 

tellers beschikken we nu over een schat aan betrouwbare telgegevens van paddenstoelen in 

de graslanden in de AWD. Ik wil alle tellers daarvoor van harte bedanken en spreek hierbij 

de hoop uit dat we ook de komende jaren dit waardevolle meetnet samen kunnen 

voortzetten.  

  

Maaien en het zorgvuldig ruimen en afvoeren van het maaisel is een voor 

wasplaatgraslanden gunstige beheervorm. Ik wil daarom ook de beheervrijwilligers bedanken 

voor alle werk dat zij hierin steken. Dank ook aan de boswachters, terreinbeheerders en 

Waternet-ecologen die zorg dragen voor alle planning en uitvoer van het beheer (maaien, 

grazen, plaggen). Zonder dat beheer zouden er heel veel minder paddenstoelen in de 

graslanden staan en zeker niet de bijzondere soorten die we nu vinden.  

  

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Harm Snater. Vanaf het eerste begin is hij mijn 

rechterhand bij het coördineren van het meetnet en bij het leiden van de excursies voor de 

tellers. Harm is ook altijd bereid om extra vlakken te doen als er iemand ziek is of gewoon als 

we menskracht tekort hebben. Hij determineert niet alleen zijn eigen vondsten, maar ook een 

deel van de vondsten van anderen. En hij heeft van een groot deel van de vlakken 

vegetatieopnames gemaakt. Dank ook aan Joop Mourik voor het maken van een deel van de 

vegetatieopnamen en voor de vertaling van alle opnamen in vegetatietypen en 

milieuindicatiewaarden. Zonder die informatie had hoofdstuk 4 niet geschreven kunnen 

worden.   

  

Net als bij de vorige rapportage heeft Mark van Til een belangrijke rol gespeeld bij de 

totstandkoming van dit rapport. Zijn zeer deskundige en opbouwend kritische begeleiding 

heb ik als heel plezierig ervaren en het heeft zeker bijgedragen aan de kwaliteit van dit 



 

rapport. Cora van der Plaats wil ik bedanken voor het gedegen lezen van alle conceptteksten 

en voor het maken en uitzoeken van een groot deel van de foto’s die dit rapport verluchtigen.  

De overige foto’s zijn van eigen hand, tenzij anders vermeld.  

Dit rapport is opgesteld in opdracht van Waternet. Vincent van der Spek die namens 

Waternet de opdracht verleende wil ik van harte bedanken voor het in mij gestelde 

vertrouwen.  

  

Tot slot wil ik Gert Baeyens en Agnes Becker van harte bedanken. Gert en Agnes stonden 

aan de wieg van het paddenstoelenonderzoek in de graslanden van de AWD. Agnes was 

amateurmycoloog en zij was degene die de grote mycologische rijkdom van beheerde 

graslanden in de AWD als eerste in beeld bracht. Zij heeft heel veel bijzondere soorten 

gevonden en op naam gebracht. Tot aan haar overlijden in 2012 was zij ook intensief 

betrokken bij het meetnet.  

Gert was beleidsecoloog bij GWA en een groot inspirator voor veel natuuronderzoek in de 

AWD. Het was Gert die in 1985 aan mij en twee andere mycologen vroeg of we geen zin 

hadden om de paddenstoelen van het Eiland van Rolvers te gaan onderzoeken. Wie had 

toen kunnen denken dat dat onderzoek uiteindelijk zou uitgroeien tot dit meetnet en dat het 

zo veel gegevens en kennis zou opleveren. En minstens zo belangrijk zo veel heel fijne uren 

in het duin voor de tellers en mijzelf. Het meetnet wasplaatgraslanden in de AWD is echt in 

alle opzichten uniek.   

  

Leo Jalink, Oegstgeest, mei 2021  

  

  

  

    

  

    
Inhoudsopgave  
  
Samenvatting .  .  .  .  .  .  .  .  .     7 

Korte samenvatting                   7  
 Uitgebreide samenvatting                 9  

1. Inleiding  .  .  .  .  .  .  .  .  .   16 a. 

Algemeen                  16  
b. Monitoring                  17  

c. Wasplaatgraslanden               18  

d. Het meetnet                 18  

e. Evaluatie en eerste rapportage             19  

f. Resultaten 20 jaar meetnet              20  

2. Gegevens en methoden .  .  .  .  .  .  .   21 a. 

Inleiding                   21  
b. Opzet van het meetnet               22  

c. Standaardisering van de dataset: telperiode         27  

d. Standaardisering van de dataset: onderscheiden soorten     

  28  

e. Aantalsaanduiding per soort per vlak           33  

f. Volledigheid van de telreeksen             34  

g. Aanpak telreeksen                37  

h. Vegetatietypen en Ellenbergwaarden           40  

i. Beheer                   43  



 

j. Gegevens 2020               

  47  

k. Overig                   48  

3. Graslandpaddenstoelen en hun trend  .  .  .  .  .   50 a. 

Inleiding                   50  
b. Het weer en de talrijkheid van graslandpaddenstoelen       50  

c. De soorten en hun trend in de periode 2002-2020        53  

d. Ontwikkeling soorten in PQ’s met een reeks van 2013-2019      78  

e. Losse waarnemingen en kwalitatieve vlakken         83  

4. Vegetatie, bodem en paddenstoelen  .  .  .  .  .   88 a. 

Vegetatie en graslandpaddenstoelen           88  
b. Zuurgraad, vocht en voedselrijkdom           95  

5. Beheer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106 

a. Ecologie van Wasplaten en wasplaatgraslanden        106  

b. Het belang van (goed) beheer            107  

c. Beheer en wasplaatgraslanden in de AWD         108  

6. Evaluatie van het meetnet  .  .  .  .  .  .  133 

a. Inleiding                  133  
b. Vlakken                 

 133  

c. Soorten en aantallen              135  

d. Telseizoen en telfrequentie             136  

e. Registreren van het gevoerde beheer          138  

f. Formulieren en digitale opslag            139  

7. Discussie, conclusies en aanbevelingen .  .  .  .  .  141 

a. Discussie en conclusies              141  
b. Aanbevelingen                151 

Literatuurlijst .  .  .  .  .  .  .  .  .  155  
Bijlagen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159  

1. Verklaring (vak)termen              159  

2. Wetenschappelijke en Nederlandse namen van de graslandpaddenstoelen 160  

3. Omschrijving van de genoemde vegetatietypen        163  

4. Datasets analyse                164  

5. Weegwaarden berekening Ellenbergindicaties        166  

  



Wasplaatgraslanden in de AWD – 2  - 6 -  

Samenvatting  
  

Korte samenvatting  
In de jaren 60 en 70 van vorige eeuw trad in de AWD een toenemende verruiging op van 

duinvalleien. Om de verruiging terug te dringen is in 1974 begonnen met maaibeheer. Later 

werden ook begrazing en plaggen toegepast als beheermaatregel. Vanaf het begin zijn de 

effecten van de beheermaatregelen gevolgd met monitoring en onderzoek van o.a. 

vegetatie en bodem. Vanaf 1986 zijn ook de paddenstoelen (mycoflora) onderzocht. Al snel 

bleek dat de mycoflora van gemaaide en begraasde gebieden zich zeer gunstig ontwikkelde 

(Becker en Baeyens, 1992). De diversiteit aan soorten paddenstoelen nam sterk toe net als 

de aantallen exemplaren per soort. Veel van de beheerde graslanden ontwikkelden zich tot 

wasplaatgraslanden, een zeer waardevol natuurtype dat door de intensivering van de 

landbouw grotendeels uit Nederland verdwenen is. Kenmerkend voor wasplaatgraslanden is 

de aanwezigheid van grote aantallen bijzondere soorten paddenstoelen. De meeste van die 

soorten staan op de Rode lijst en zijn heel gevoelig voor vermesting, verdroging en 

verruiging.  

Eind jaren 90, ruim 20 jaar na de start van het maaibeheer, bleken enkele gemaaide valleien 

(Groot Zwarteveld, Waterdellen) zich ontwikkeld te hebben tot wasplaatgraslanden van zeer 

hoge kwaliteit. Ze hoorden tot de top 5 van de beste wasplaatgraslanden van Nederland. 

Ook de later in beheer genomen gemaaide en begraasde valleien bleken zich goed te 

ontwikkelen (Jalink et al., 2000).  

In 2001 is op verzoek van Gemeentewaterleidingen Amsterdam (later Waternet) een 

meetnet opgezet om betrouwbare en kwantitatieve gegevens te verzamelen van de 

mycoflora van graslanden en valleien in de AWD. Het hoofddoel was om de effecten van de 

verschillende beheervormen (maaien, grazen, plaggen en nietsdoen) op de mycoflora in 

beeld te brengen. Daardoor kunnen beheerkeuzes beter worden onderbouwd. Tot de 

andere doelen van het meetnet hoorden het leggen van een relatie tussen bodem, vegetatie 

en mycoflora en het in beeld brengen van de ontwikkeling van de mycoflora op langere 

termijn.  

Bij aanvang bestond het meetnet uit 49 proefvlakken (PQ’s) van elk ongeveer 400 m2 

verspreid over de AWD. De PQ’s zijn zo goed mogelijk verdeeld over de verschillende 

beheertypen, vegetaties en bodemfactoren (vooral vocht en zuurgraad/kalkrijkdom). In de 

PQ’s worden de vruchtlichamen van de kenmerkende paddenstoelen van 

wasplaatgraslanden geteld. Hiertoe inventariseren de leden van de Wasplatenwerkgroep 

van de KNNV Haarlem de PQ’s meerdere malen per herfst. De instructie en begeleiding van 

de 20 à 30 vrijwilligers en de kwaliteitsborging en invoer van de gegevens wordt verzorgd 

door Mycoconsult.  

In 2010 zijn de resultaten van bijna 10 jaar monitoring uitgewerkt en gerapporteerd (Jalink, 

2011). De beheervorm nietsdoen bleek zeer ongunstig voor de graslandmycoflora. In de niet 

beheerde en vaak verruigde PQ’s werden ondanks goed zoeken nauwelijks tot geen 

paddenstoelen aangetroffen. Het verschil met de vaak rijke mycoflora van de wel beheerde 

vlakken was heel groot. Er bleken ook duidelijke verschillen tussen de beheervormen 

maaien, grazen en plaggen. Die verschillen kwamen onder andere tot uitdrukking in de 

soortensamenstelling. Zo bleken bijvoorbeeld de Groensteelsatijnzwam en de 

Karmozijnwasplaat zeer kenmerkend voor geplagde vlakken.  

In het algemeen waren gemaaide vlakken rijker aan soorten dan begraasde vlakken. In de 

gemaaide vlakken namen de aantallen soorten en vruchtlichamen geleidelijk toe, terwijl in 

de begraasde vlakken sprake was van stagnatie of lichte achteruitgang. De meest 



  - 7 -  Samenvatting  

  

waardevolle wasplaatgraslanden kwamen voor in vlakken met maaibeheer op vochtige, 

kalkhoudende bodem.  

Na 2010 is het meetnet qua opzet vrijwel ongewijzigd voortgezet. Wel zijn de vrij saaie en 

arbeidsintensieve niet beheerde vlakken geschrapt en andere vlakken aan het meetnet 

toegevoegd. Een andere verandering betrof het toevoegen van veel grotere vlakken waarin 

alleen de aanwezigheid van soorten wordt geregistreerd, niet de aantallen vruchtlichamen 

per soort. Die grote vlakken zijn vaak soortenrijker en voorzien duidelijk in een behoefte van 

een deel van de tellers.  

Inmiddels bestaat het meetnet 20 jaar. Nog steeds worden jaarlijks circa 50 vlakken 

onderzocht door een groep van 25 à 30 tellers. In opdracht van Waternet zijn de verzamelde 

gegevens uitgewerkt in deze rapportage. Voor maar liefst 34 PQ’s bleek het mogelijk om 

een tijdreeks van 19 jaar (2002-2020) te beschouwen. Zo’n lange tijdreeks van systematisch 

verzamelde paddenstoelengegevens is uniek in Nederland. Het aanloopjaar 2001 viel af 

omdat een deel van de vlakken pas sinds 2002 geteld wordt.  

Uit de literatuur is bekend dat goed beheerde wasplaatgraslanden in de loop der tijd een 

steeds rijkere en meer bijzondere mycoflora krijgen. Veel soorten verschijnen pas na 15 jaar 

en de meest kritische soorten komen alleen voor in wasplaatgraslanden van 50 jaar of 

ouder. De verwachting was daarom dat ook in de beheerde graslanden van de AWD een 

toename van bijzondere soorten en een toename van de aantallen vruchtlichamen te zien 

zou zijn. Een deel van de graslanden wordt immers al 45 jaar beheerd. De uitwerking van 

de lange tijdreeks (2002-2020) laat echter een ander beeld zien. Vooral sinds 2015 blijken 

de meest bijzondere soorten in aantal en frequentie afgenomen en in de periode 2015-2019 

lieten veel soorten beduidend lagere aantallen zien dan voorheen. Die periode wordt 

daarom in deze rapportage aangeduid als de “magere jaren”. Het jaar 2020 was juist 

opvallend rijk aan graslandpaddenstoelen, al lieten de soorten van oudere, goed 

ontwikkelde wasplaatgraslanden het (nog) afweten. De magere jaren vallen samen met een 

piek in de aantallen Damherten en ook met ongunstige klimatologische omstandigheden 

(lange droge perioden, hittegolven). Door deze samenloop van omstandigheden is de 

oorzaak van de magere jaren niet eenduidig te benoemen. Toch lijkt de conclusie 

gerechtvaardigd dat de magere jaren zijn veroorzaakt door een combinatie van extreme 

weersomstandigheden en grote aantallen Damherten en dat de begrazingsdruk door de 

Damherten de gevolgen van de weersextremen nog eens versterkt heeft. Het herstel van de 

mycoflora in 2020 valt samen met gunstige weersomstandigheden en een lagere 

begrazingsdruk in vochtige terreindelen en biedt hoop dat de graslandmycoflora zich verder 

kan herstellen.  

Uit een nadere analyse van de beheervormen blijkt dat het beeld van de vorige rapportage 

genuanceerd moet worden. Lang niet alle gemaaide vlakken gaan vooruit en niet alle 

begraasde vlakken gaan achteruit. Ook zijn er vaak meer verklarende factoren voor 

geconstateerde trends, zoals bijvoorbeeld het herstel van de hydrologie in het zuidelijk deel 

van de AWD (o.a. door de regeneratie van de Van Limburg Stirumvallei). Plaggen blijkt in 

mycologisch opzicht vaak een zeer succesvolle maatregel, waarvan de positieve effecten 

soms tot meer dan 20 jaar merkbaar blijven. De analyse van de beheervormen leidt tot een 

aantal aanbevelingen die in paragraaf 7b zijn samengevat.  

De gegevens van de monitoring leveren een schat aan informatie over de ecologie van de 

verschillende paddenstoelensoorten, waaronder de relatie met vegetatie en bodem. Voor 

een bespreking daarvan wordt verwezen naar de uitgebreide samenvatting.   

De rapportage bevat ook een evaluatie van het meetnet. Hoofdconclusie is dat het meetnet 

voldoet aan de doelstellingen en betrouwbare gegevens oplevert. Aanbevolen wordt daarom 

om het meetnet in essentie ongewijzigd voort te zetten en er voor zorg te dragen dat de 

nieuw verzamelde gegevens goed aansluiten bij de reeds bestaande meetreeks. Verder 
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bevat de evaluatie een aantal aanbevelingen van vooral technische aard, waarvan de 

belangrijkste is om ook in de zomer een inventarisatieronde te doen om de zomersoorten 

onder de graslandpaddenstoelen goed in beeld te krijgen.  

    

Uitgebreide samenvatting  
  

Inleiding  
Om de verruiging van de vegetatie tegen te gaan is in enkele duinvalleien en 

duingraslanden van de AWD in 1974 begonnen met maaibeheer. In 1985 werd ook 

begrazing als beheermaatregel ingevoerd. Vanaf het begin werden de effecten op de 

vegetatie gemonitord en sinds 1986 worden de paddenstoelen van gemaaide en begraasde 

graslanden geïnventariseerd. Al snel bleek dat deze beheermaatregelen een positief effect 

hadden op de paddenstoelenflora. Veel van de gemaaide en begraasde graslanden 

ontwikkelden zich tot wasplaatgraslanden.   

Wasplaatgraslanden zijn onbemeste, (half) natuurlijke graslanden met een bijzondere en 

rijke paddenstoelenflora. Het meest kenmerkend zijn Wasplaten (Hygrocybe), Knots- en 

Koraalzwammen (Clavulinopsis, Clavaria en Ramariopsis), Aardtongen (Geoglossum en 

Trichoglossum) en Staalstelen (Satijnzwammen (Entoloma) met blauwe tot zwarte tinten in 

hoed en steel).  

Na 15 jaar is een samenvattende rapportage gemaakt van de tot dan toe verzamelde 

gegevens in 16 duingraslanden met maai- of begrazingsbeheer (Jalink et al., 2000). 

Daarvan kwalificeerden er 11 als wasplaatgrasland (minstens 3 soorten Wasplaten). Enkele 

van deze graslanden in de AWD bleken zich ontwikkeld te hebben tot de meest soortenrijke 

wasplaatgraslanden van Nederland. Verder werd ontdekt dat in de AWD een bijzonder type 

wasplaatgrasland voorkomt, namelijk dat van kalkrijke vochtige bodem. Dit type was 

voordien nog niet bekend uit Nederland.  

Hoewel de eerste vijftien jaar paddenstoelenonderzoek een schat aan gegevens heeft 

opgeleverd, waren er ook beperkingen. De belangrijkste is dat er vrijwel geen informatie 

was over de aantallen per soort en de ontwikkeling daarin. Een andere beperking was dat 

de geïnventariseerde deelgebieden onderling sterk verschilden in grootte en deels 

inhomogeen waren qua vegetatie. Ten slotte was er alleen geïnventariseerd in beheerde 

gebieden, zodat er geen uitspraken mogelijk waren over het effect van begrazing en maaien 

ten opzichte van niets doen.  

  

Meetnet  
In 2001 is een meetnet opgezet om te voorzien in de behoefte aan betrouwbare 

kwantitatieve gegevens over de mycoflora van de wasplaatgraslanden en om inzicht te 

krijgen in de effectiviteit van de verschillende beheervormen (maaien, grazen, plaggen en 

nietsdoen). Het meetnet richt zich op de reeds genoemde kenmerkende groepen 

paddenstoelen van wasplaatgraslanden. Aanvankelijk werden ook Staalstelen en enkele 

andere kenmerkende Satijnzwammen geïnventariseerd, maar dit bleek toch te lastig en is 

daarom in 2011 beëindigd.  

Het meetnet bestond in de beginperiode uit 49 vlakken (PQ’s) met een gemiddelde 

oppervlakte van 350 vierkante meter. In die vlakken worden de aantallen vruchtlichamen per 

soort geteld.   

Bij het selecteren van de PQ’s is gelet op homogeniteit van de vegetatie en een goede 

verdeling over het duingebied van de AWD, over standplaatsfactoren als vocht en mate 

van ontkalking en uiteraard over de vier onderscheiden beheertypen (plaggen, maaien, 

grazen en nietsdoen). In latere jaren zijn vlakken afgevallen en andere vlakken 
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toegevoegd. De monitoring wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de Wasplatenwerkgroep 

van de KNNV Haarlem. De tellers zijn door middel van instructieavonden en gezamenlijke 

veldbezoeken intensief getraind in het herkennen van de te tellen soorten en in de methode 

van het meetnet. Daarbij is ook geoefend in het tellen zelf om de verschillen tussen 

waarnemers te minimaliseren. Myco-consult heeft determinatiesleutels ontworpen waarmee 

de meeste van de te inventariseren soorten in het veld (en zonder microscoop) op naam 

gebracht kunnen worden. In het veld niet te onderscheiden verwante soorten kunnen 

worden ingeleverd voor nadeterminatie. Tot 2011 konden ze ook worden opgegeven als 

soortengroep, maar die mogelijkheid is vervallen.  

  

Eerste rapportage  
In 2011 is gerapporteerd over de eerste 9 jaar monitoring (2001-2009). Zoals verwacht 

bleek nietsdoen een zeer ongunstige vorm van beheer. In niet beheerde vlakken werden 

ondanks intensief zoeken nauwelijks vruchtlichamen van graslandfungi gevonden. Omdat 

het zoeken tussen hoge en ruige vegetatie geen pretje is en heel weinig oplevert, is de 

inventarisatie van de niet beheerde vlakken na 2010 niet voortgezet. In plaats daarvan zijn 

een aantal nieuwe PQ’s ingesteld en zijn zogenoemde kwalitatieve vlakken aan het meetnet 

toegevoegd. In kwalitatieve vlakken hoeven de aantallen per soort niet geteld te worden. 

Kwalitatieve vlakken zijn in het algemeen beduidend groter in oppervlakte dan PQ’s.  

Een samenvatting van de conclusies uit de rapportage van 2011 wordt gegeven in paragraaf 

1e (Evaluatie en eerste rapportage). Een deel van die conclusies komt verderop in deze 

samenvatting nog aan de orde omdat ze in de nu voorliggende rapportage verder zijn 

uitgewerkt of worden genuanceerd.  

  

Tweede rapportage  
De huidige rapportage ging in eerste opzet over de periode 2010-2019, maar kon later 

worden uitgebreid met het jaar 2020. Voor sommige analyses zijn ook de gegevens 

gebruikt, die in de periode 2001-2009 zijn verzameld. Dat is goed mogelijk omdat de aanpak 

en opzet van het meetnet sinds 2001 niet wezenlijk zijn veranderd. Hierdoor kon voor 34 

PQ’s een tijdreeks worden beschouwd van 2002 tot en met 2020. Het jaar 2001 valt af 

omdat dat een aanloopjaar was. Zo’n lange reeks van consequent en op dezelfde manier 

verzamelde paddenstoelengegevens is uniek. Dat is iets om trots en zuinig op te zijn. Het is 

ook lastig, omdat de resultaten van ons meetnet niet kunnen worden vergeleken met 

vergelijkbare gegevens uit andere gebieden. Die bestaan immers niet.  

Die lange tijdreeks van 19 jaar is gebruikt bij het analyseren van de aantalsontwikkelingen 

van de onderzochte soorten graslandpaddenstoelen (paragraaf 3c) en de effectiviteit van de 

verschillende beheervormen (paragraaf 5c).   

Van 12 andere PQ’s is een reeks van 2013-2019 beschikbaar. Van de 12 kwalitatieve 

vlakken is een reeks van 2013-2020 beschikbaar. Ook die twee datasets zijn gebruikt voor 

het beschrijven van veranderingen in de tijd.  

Voor alle vlakken van deze reeksen, zowel PQ’s als kwalitatieve vlakken, geldt dat er in het 

grootste deel van de jaren actief beheer plaatsvond (maaien, grazen) en/of dat ze ooit 

geplagd zijn. Een kanttekening hierbij is dat beheerbegrazing na 2015 is beëindigd in 

verband met de hoge begrazingsdruk door Damherten. In sommige van de voorheen met 

runderen of schapen begraasde terreindelen is later (aanvullend) maaibeheer ingesteld.  

  

Graslandpaddenstoelen en hun trend  
Al snel na het instellen van maai- en later begrazingsbeheer bleek dat deze maatregelen 

een positief effect hadden op de graslandmycoflora. In beheerde gebieden namen zowel het 

aantal soorten als de aantallen vruchtlichamen gestaag toe. De verwachting was dat bij 
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voortgezet beheer de aantallen vruchtlichamen en de soortendiversiteit nog verder zouden 

toenemen. Het is bekend dat oude wasplaatgraslanden vaak veel rijker zijn dan jonge, 

zowel wat betreft de aantallen vruchtlichamen als de aantallen soorten van (bijzondere) 

graslandpaddenstoelen. Genoemde verwachting werd in de eerdere rapportages bevestigd 

door de waarnemingen, maar in de rapportage over de eerste 9 jaar meetnet bleek dat dit 

vooral opging voor gemaaide vlakken. Begraasde vlakken bleven achter (Jalink, 2011).  

Voor de voorliggende rapportage is de trend van de paddenstoelen in een periode van bijna 

20 jaar beschouwd (paragraaf 3c). Het constateren van trends wordt bemoeilijkt doordat de 

aantallen paddenstoelen sterk wisselen van jaar tot jaar, vooral als gevolg van het weer. De 

jaren 2003, 2009, 2013, 2016 en 2018 waren zeer slecht. De jaren 2002, 2004, 2012, 2017 

en 2020 waren juist heel goede paddenstoelenjaren. Het eind van de meetreeks (2015-

2019) kende in de AWD een opeenvolging van 5 mycologisch magere jaren. Het laatste jaar, 

2020, was wel weer goed.  

  

Magere jaren  
Die mycologisch magere jaren in de AWD kunnen deels verklaard worden door extreme 

klimatologische condities: 2016 en 2018 kenden extreem hete en droge zomers en staan 

ook landelijk te boek als mycologisch rampjaar (tabel 3a). In 2015 was de herfst in het 

westen vrij droog en van 2019 is bekend dat ook in veel andere duingebieden de mycoflora 

van graslanden in de grijze duinen zeer matig ontwikkeld was. Het jaar 2017 was landelijk 

wel een topjaar, maar in de AWD was dat veel minder duidelijk dan in andere duingebieden. 

De magere jaren vallen ook samen met zeer hoge aantallen Damherten in de AWD (figuur 

7.2). De forse begrazingsdruk was goed zichtbaar in het duingebied en ook in veel vlakken 

van het meetnet. De vegetatie was gemillimeterd en er waren ook veel kale plekken.  De 

sterke afname van de aantallen Wasplaten en Knotszwammen in 2015 valt samen met een 

sterke stijging van het aantal Damherten. Omgekeerd valt de sterke toename van de 

paddenstoelen in 2020 samen met een afgenomen aantal Damherten, maar ook met een 

uitzonderlijk gunstig paddenstoelenseizoen. Door deze samenloop van omstandigheden is 

de oorzaak van de magere jaren niet eenduidig te benoemen. Toch lijkt de conclusie 

gerechtvaardigd dat de magere jaren zijn veroorzaakt door een combinatie van extreme 

weersomstandigheden en grote aantallen Damherten en dat de begrazingsdruk door de 

Damherten de gevolgen van de weersextremen nog eens versterkt heeft (paragraaf 7a).  

  

Trends in de PQ’s van de lange tijdreeks  
Op basis van 34 vlakken met een reeks van 2002-2020 is de aantalsontwikkeling van 

soorten beschouwd. De patronen zijn heel divers. De Heideknotszwam en Duinwasplaat zijn 

sterk achteruitgegaan, de Zwartwordende en Kabouterwasplaat licht. Alleen de Spitse en de 

Fraaie knotszwam zijn duidelijk toegenomen. Alle andere soorten laten voor de periode 

2002-2020 geen significante trend zien, maar er is wel relatief vaak sprake van een niet 

significante afname. Vrij veel soorten vertonen grote schommelingen van jaar tot jaar. 

Enkele soorten zoals de Gele knotszwam, de Elfenwasplaat en het Papegaaizwammetje 

laten eerst een toename zien, die later gevolgd wordt door een afname. De piekjaren van 

die soorten vallen niet samen. De 5 magere jaren zijn in de grafieken van veel soorten 

duidelijk te herkennen. Voor de details per soort wordt verwezen naar paragraaf 3c.  

Een bijzonder fenomeen is dat van sommige soorten, bijvoorbeeld de Verblekende 

knotszwam, de aantallen vruchtlichamen niet toenemen of zelfs afnemen, terwijl het aantal 

vlakken waarin ze gevonden worden significant toeneemt. Een mogelijke oorzaak is dat de 

vlakken geleidelijk minder homogeen zijn geworden waardoor er in meer vlakken (kleine) 

geschikte groeiplekken zijn gekomen voor een breed palet aan soorten.  
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Trends in de PQ’s van de korte tijdreeks  
Bij de PQ’s van de korte reeks (2013-2019) laten maar liefst 10 soorten een afname zien 

(paragraaf 3d). Hierbij dient wel bedacht te worden dat in deze reeks het paddenstoelenrijke 

jaar 2020 ontbreekt omdat daarvan helaas onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Toch is 

het ontbreken van 2020 niet de enige oorzaak van de negatieve trends. Sommige van de 

vlakken uit de korte reeks hadden zichtbaar zo sterk van overbegrazing en bodemschade 

door Damherten te lijden, dat ze met ingang van 2020 niet meer geteld worden. Eén vlak 

was letterlijk veranderd in een arena (zandbak) waar de Damherten hun gevechten hielden. 

Het is jammer dat die vlakken niet meer geteld worden, want een eventueel herstel bij een 

dalende begrazingsdruk wordt daardoor niet geregistreerd. Het is zeker het overwegen 

waard om deze vlakken toch weer te gaan tellen.  

  

Ontwikkeling in de kwalitatieve vlakken  
Bij de kwalitatieve vlakken (paragraaf 3e) is het aantal vlakken waarin een soort voorkomt 

als maat genomen. In de periode 2013-2020 (nu dus wel met 2020) blijken er beduidend 

meer soorten een afnemend aantal vlakken te hebben dan een toenemend. Hiermee 

samenhangend is bij de meeste vlakken een lichte afname van het aantal soorten te zien. 

Uitzondering hierop is vlak 52k (Ruigeveld) dat in de loop der jaren steeds soortenrijker 

wordt. In het voorheen rijke vlak 56k (Berg Rozenwaterveld) zijn sinds de extreem hete en 

droge zomer van 2018 in het geheel geen telfungi gevonden. Waarschijnlijk is dit vlak door 

zijn hoge en geëxponeerde ligging zeer gevoelig voor uitdroging en weersextremen.   

  

Ontwikkeling van wasplaatgraslanden – een tussenstand  
De eerder genoemde verwachting dat beheerde wasplaatgraslanden in de AWD met het 

groeien van hun leeftijd steeds rijker worden, wordt door de resultaten van het meetnet niet 

bevestigd.  

Graslandpaddenstoelen die een hoge kwaliteit indiceren zijn in het meetnet zeldzaam en 

onregelmatig. In de afgelopen 10 jaar is de frequentie waarmee kwaliteitsindicatoren zijn 

aangetroffen afgenomen. Dit kan samenhangen met de magere jaren, maar ook een 

symptoom zijn van een stagnerende ontwikkeling van de mycoflora. De toekomst zal het 

leren.  

  

Vegetatie en graslandpaddenstoelen  
Van de meeste PQ’s is in de zomer van 2020 een vegetatieopname gemaakt. Daardoor was 

het mogelijk om voor die vlakken het vegetatietype te bepalen volgens de speciaal voor de 

AWD ontwikkelde typologie. Voor enkele andere vlakken is het vegetatietype direct bepaald 

(zonder vegetatieopname). De informatie over vegetatietypen is gecombineerd met de 

telgegevens van graslandpaddenstoelen in de periode 2014-2019 om het verband tussen 

beide nader te onderzoeken. In tabel 4a is het voorkomen van graslandpaddenstoelen in de 

verschillende vegetatietypen uitgewerkt.  

Het verband tussen het voorkomen van paddenstoelen en vegetatietypen wordt vooral 

bepaald door gemeenschappelijke ecologische voorkeur voor standplaatsfactoren als 

zuurgraad, kalk, vocht en voedselrijkdom. Waarschijnlijk zijn er ook directe verbanden 

tussen de graslandfungi en hogere planten, maar deze zijn nog niet opgehelderd (paragraaf 

5a). Het vegetatietype V61 dat voorkomt op vochtige, kalkhoudende bodems blijkt in 

mycologisch opzicht zeer waardevol. Het komt onder andere voor in Waterdellen, 

Orchideeënpad, Astrids Driftje en Ronde Vlak. In de 7 beschouwde PQ’s met dit 

                                                
1 Voor een verklaring van de codes van de vegetatietypen zie bijlage 3.  
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vegetatietype staan maar liefst 26 verschillende soorten2 graslandpaddenstoelen, gemiddeld 

ruim 10 per vlak. In deze vlakken zijn ook zeer bijzondere, vaak zeldzame of landelijk 

bedreigde soorten aangetroffen zoals onder andere Bittere wasplaat, Geurende wasplaat, 

Gele wasplaat en Kleverige wasplaat. Dit zijn soorten van goed ontwikkelde 

wasplaatgraslanden. De vondst van de zwart gekleurde Knotszwam Clavaria asperulispora 

was zelfs nieuw voor Nederland. Vegetatietype V6 herbergt een type wasplaatgrasland dat 

in Nederland uiterst schaars is, namelijk wasplaatgrasland van vochtige kalkrijke 

omstandigheden. Dit type wasplaatgrasland was al bekend uit de AWD door eerdere 

rapportages (Jalink et al., 2000; Jalink 2011).  

Het vegetatietype V2 komt in het meetnet vrijwel uitsluitend voor op locaties die ooit geplagd 

zijn. De bodem is vochtig en varieert van kalkhoudend tot zeer kalkrijk. Ook vegetatietype 

V2 heeft een rijke mycoflora: 19 soorten in 6 vlakken, gemiddeld 8 per vlak. De meest 

kenmerkende soort is de vrij zeldzame en bedreigde Karmozijnwasplaat, die in V2 soms in 

zeer grote aantallen te vinden is. Ruim 80% van alle exemplaren van deze soort is in V2 

gevonden en de overige 20% in V3. Andere kenmerkende soorten voor V2 zijn 

Sikkelkoraalzwam, Gewone ruige aardtong, Grijze knotszwam, Sneeuwzwammetje en 

Kleverige aardtong. De vrij algemene Zwartwordende wasplaat blijkt in de AWD eveneens 

een duidelijke voorkeur te hebben voor V2. Vegetatietype V2 heeft diverse soorten gemeen 

met V6, zoals Fraaie knotszwam, Spitse knotszwam en Papegaaizwammetje. Ook de 

vlakken van type V3 zijn vrij rijk aan paddenstoelen (21 soorten in 4 vlakken, gemiddeld 11 

per vlak). Dit vegetatietype komt voor op vochtige, neutrale (ondiep ontkalkte) bodems. Het 

herbergt bijzondere soorten en kwaliteitsindicatoren zoals het Bezem- en  

Ivoorkoraaltje, de Wormvormige knotszwam, de Kleverige wasplaat en de  

Karmozijnwasplaat. Opvallend is dat een deel van de kenmerkende soorten van V3 (zeer) 

algemene soorten betreft, zoals Gewoon vuurzwammetje, Verblekende knotszwam en 

Elfenwasplaat.  

Het Broos vuurzwammetje blijkt de enige soort met een zeer duidelijke voorkeur voor 

vegetatietype V5. Dit vegetatietype komt voor op vochtige, diep ontkalkte dus vrij zure 

standplaatsen. Andere paddenstoelen die in redelijke aantallen in dit vegetatietype worden 

aangetroffen zijn Kleverige aardtong, Verblekende knotszwam en Gewoon vuurzwammetje. 

De vegetatietypen van droge bodems zijn ten behoeve van de bespreking in paragraaf 4a 

geclusterd in twee groepen: vegetaties van droge, kalkhoudende bodems (Dr-k) en 

vegetaties van (vrij) droge, ontkalkte standplaatsen (Dr-o). Vaak zijn er maar enkele vlakken 

per vegetatietype. De vlakken op van nature droge bodems zijn beduidend minder rijk aan 

graslandpaddenstoelen. In paragraaf 4a worden de resultaten per groep besproken en zo 

mogelijk verder gedetailleerd naar vegetatietype.  

  

Ecologische voorkeur  
In paragraaf 4b is op dezelfde wijze als in 2010 de voorkeur van graslandpaddenstoelen 

voor de standplaatsfactoren zuurgraad, vocht en voedselrijkdom bepaald. Die milieufactoren 

zijn gebaseerd op de vegetatieopnamen en bepaald door het berekenen van zogenoemde 

Ellenbergindicaties (paragraaf 2h). Per milieufactor is een grenswaarde gebruikt gelijk aan 

die uit 2010 en op die manier zijn de PQ’s per standplaatsfactor in twee groepen gedeeld.  

Laten we even vocht als voorbeeld nemen. Kleiner dan de grenswaarde is “droog” en groter 

dan de grenswaarde is “nat”. Daarna is per paddenstoelensoort bepaald welk deel 

(gecorrigeerd voor de verschillen in de aantallen PQ’s per groep) van de vruchtlichamen in 

de droge en welk in de natte groep PQ’s gevonden is. Op basis daarvan is de voorkeur van 

                                                
2 De genoemde aantallen soorten hebben alleen betrekking op telsoorten in het meetnet. De vaak substantiële aantallen van 

niet te tellen graslandsoorten, zoals Staalstelen, zijn hierin niet meegenomen.  
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de paddenstoelensoort bepaald: komt de soort 2 of meer keer zoveel in de droge groep voor 

als in de natte, dan krijgt de soort “droog” als voorkeur; in het omgekeerde geval is dat de 

voorkeur “nat”. Is het verschil minder dan een factor 2 dan is de voorkeur aangeduid als 

neutraal / indifferent. In grote lijnen zijn de resultaten van de recente berekening goed 

vergelijkbaar met die uit 2010. Ook passen ze in het algemeen goed bij de bekende 

ecologie van de soorten. Daar waar verschillen zijn wordt dit in hoofdstuk 4b nader 

beschouwd. In tabel 7a zijn de ecologische voorkeuren per standplaatsfactor en 

paddenstoelensoort overzichtelijk samengevat. Daarbij is ook het onderscheid tussen 

neutraal en indifferent zichtbaar gemaakt. Hierbij is de term indifferent gebruikt als de soort 

echt een heel brede ecologische amplitudo heeft (bijvoorbeeld van echt droog tot echt nat) 

en de term neutraal als een soort een voorkeur heeft voor het middengebied en de 

extremen mijdt.  

Wat opvalt is dat veel graslandpaddenstoelen vooral in de voedselarme vlakken te vinden 

zijn en in veel mindere mate in de “voedselrijke” vlakken. En dat terwijl echt voedselrijke 

graslanden, vergelijkbaar met agrarische percelen, in de AWD niet voorkomen. De  

“voedselrijke” vlakken in de AWD zijn hoogstens matig voedselrijk. Deze bevinding past 

goed bij de bekende ecologie van wasplaatgraslanden en de daar voorkomende 

paddenstoelen. Ze zijn beperkt tot niet of weinig bemeste (half)natuurlijke graslanden met 

niet of weinig verstoorde bodems.  

  

Maaien en grazen  
Na een algemene inleiding over de ecologie van de paddenstoelen van wasplaatgraslanden 

en het belang van beheer wordt in hoofdstuk 5 ingezoomd op de effectiviteit van de 

verschillende beheervormen. De aanpak is heel anders dan in 2010. Toen werden de 

resultaten per beheervorm samengenomen en vergeleken met die van andere 

beheervormen. Het voordeel is dat dit vrij eenduidig is, maar het heeft als nadeel dat 

eventuele verschillen tussen de vlakken worden uitgemiddeld waardoor nuances ontbreken 

en eventuele andere factoren onderbelicht blijven.   

Daarom is in deze rapportage niet gefocust op verschillen in soortensamenstelling tussen 

gebieden die tot verschillende beheercategorieën behoren. In plaats daarvan wordt voor 

een aantal groepen van terreinen de ontwikkeling van de graslandmycoflora in beeld 

gebracht. Ook hiervoor is de lange reeks van 19 jaar telgegevens gebruikt. Voor veel van de 

PQ’s is goed aan te geven wat het dominante beheer was, in ieder geval in de periode tot 

en met 2015. Dat dominante beheer is af te lezen uit tabel 2h.  

Er zijn groepen samengesteld uit PQ’s die niet te sterk van elkaar verschillen en in ieder 

geval hetzelfde dominante beheer hadden. Die groepen zijn weergegeven in tabel 5a. De 

resultaten van de analyse van de ontwikkeling van de graslandpaddenstoelen in die 

groepen is samengevat in tabel 5l.  

In de periode 2001-2009 toonden de gemaaide vlakken een licht positieve trend en de 

begraasde een licht negatieve trend. Uit tabel 5l en de meer uitgebreide besprekingen per 

groep van vlakken blijkt dat dit beeld genuanceerd moet worden. Lang niet alle gemaaide 

vlakken laten een positieve trend zien en niet alle begraasde vlakken gaan achteruit. Ook 

blijkt dat er vaak meer verklarende factoren zijn voor de geconstateerde trends. Zo is in het 

enige gebied waar de graslandfungi zeer overtuigend vooruitgaan, het Ronde Vlak, 

waarschijnlijk niet het maaibeheer maar het herstel van de hydrologie door de herinrichting 

van de Van Limburg Stirumvallei van grote invloed. De achteruitgang van de begraasde 

vlakken bij het Brederodepad kan haast niet aan de koeien liggen en het is niet goed 

verklaarbaar waarom de nog steeds kortgrazige delen van het Eiland van Rolvers nu zo 

arm aan graslandfungi zijn. Wel blijkt in een aantal vlakken zoals Keur’s Weitje en PQ 36 

(Eiland van Rolvers) de sterk negatieve invloed van verruiging van natte terreindelen door 
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planten die niet door het vee gegeten worden. Dat zou verholpen kunnen worden door 

selectief Pitrus en andere ruigteplanten te maaien, zoals al enkele jaren op het Groot 

Zwarteveld wordt gedaan.  

Een belangrijke beheeraanbeveling is om de (jaarlijkse) maaibeurten in augustus of de 

eerste helft van september uit te voeren. Voor de mycoflora is het van belang dat ook 

begraasde terreindelen kortgrazig de herfst ingaan.  

Uit de resultaten van hoofdstuk 5c en ook uit de bespreking van de Heideknotszwam 

(paragraaf 3c) blijkt dat detailinformatie over het beheer en de toestand van het terrein zeer 

relevant is voor het begrijpen van de ontwikkeling van de graslandmycoflora en de 

schommelingen in de aantallen per soort.  

  

    

Plaggen  
Plaggen is afhankelijk van de plagdiepte een vrij rigoureuze ingreep. Het verwijderen van de 

vegetatie en de al of niet ontkalkte of vermeste toplaag leidt tot maaiveldverlaging en vaak 

tot het vochtiger en minder voedselrijk worden van het vlak. Een ander effect is dat ook de 

in de bodem aanwezige mycelia geheel of gedeeltelijk worden afgevoerd. Vaak staan er de 

eerste jaren na het plaggen nauwelijks of geen paddenstoelen.  

Uit de analyse van de geplagde vlakken blijkt dat in de AWD plaggen in mycologisch opzicht 

vaak toch een zeer waardevolle maatregel is. De zeldzame Karmozijnwasplaat profiteert 

heel sterk van plaggen, maar ook diverse andere soorten. In het algemeen blijven de 

positieve effecten van plaggen vrij lang, soms tot meer dan 20 jaar, merkbaar en hebben de 

geplagde vlakken een gevarieerde graslandmycoflora waarin met enige regelmaat 

bijzondere soorten opduiken.  

De keuze tussen niet, ondiep en diep plaggen hangt voor wat betreft graslandpaddenstoelen 

sterk af van de uitgangssituatie. Als een gebied al een waardevolle mycoflora met 

bijzondere soorten heeft, verdient het aanbeveling om niet te plaggen of hoogstens heel 

ondiep. Als een gebied een weinig waardevolle mycoflora heeft, is diep plaggen het 

overwegen waard omdat dat op de lange termijn de beste resultaten geeft. Als er toch 

soorten paddenstoelen aanwezig zijn die je graag wilt behouden, is de keuze voor ondiep 

plaggen logischer. Na plaggen is goed nabeheer door maaien en/of grazen van groot 

belang.  

  

Evaluatie van het meetnet  
Uit de evaluatie (hoofdstuk 6) blijkt dat dat het meetnet goed functioneert en betrouwbare 

gegevens oplevert. De tellingen in PQ’s maken het mogelijk om uitspraken te doen over de 

effectiviteit van verschillende beheervormen en over de ontwikkeling van de  

wasplaatgraslanden en hun kenmerkende paddenstoelen. Het meetnet voldoet daarmee 

aan de doelstelling. Sinds 2011 zijn zogenoemde kwalitatieve vlakken aan het meetnet 

toegevoegd. Deze vlakken voorzien duidelijk in een behoefte van de tellers, omdat er door 

de grootte veel minder kans is dat er tijdens een inventarisatie helemaal niets gevonden 

wordt. De aard van de gegevens is door het ontbreken van aantallen per soort heel anders 

dan die van PQ’s, maar ook de monitoring van kwalitatieve vlakken levert waardevolle en 

bruikbare informatie op.   

Aanbevolen wordt om het meetnet in essentie ongewijzigd voort te zetten. Alleen op die 

manier sluiten de toekomstige telgegevens naadloos aan bij die van de afgelopen 20 jaar. 

Wel is het vastleggen van de details van het beheer en de actuele toestand van het terrein, 

waaronder ook de intensiteit van herten- en konijnenbegrazing, een punt van aandacht. Dit 

wordt meegenomen op de nieuw te ontwerpen veld- en jaarformulieren. De jaarformulieren 

zouden in een digitale en papieren versie moeten kunnen worden ingevuld. Het meetnet 
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sluit onvoldoende aan bij de periodiciteit van de zomersoorten Broos vuurzwammetje en 

Puntmutswasplaat. Dit zou opgelost kunnen worden door een klein team te formeren dat in 

de zomer de vlakken onderzoekt waar deze soorten voorkomen.  

  

Aanbevelingen  
Het voert te ver om hier alle aanbevelingen samen te vatten. Sommige belangrijke 

aanbevelingen zijn in voorgaande tekst al genoemd. Voor een overzicht van alle 

aanbevelingen wordt verwezen naar paragraaf 7b.  
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1. Inleiding  
  

  

1a. Algemeen  
  

Tussen Noordwijkerhout en Zandvoort ligt een groot aaneengesloten duingebied van 34 

vierkante kilometer: de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De AWD zijn onderdeel 

van het Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid. De natuurdoelen van het gebied zijn in 

2013 door het Rijk vastgelegd in een zogenoemd aanwijzingsbesluit en daarna nader 

uitgewerkt in het Natura 2000 beheerplan (Provincie Noord-Holland, 2018).  

Waternet is de beheerder van het gebied en gebruikt het zoals de naam van het gebied al 

aangeeft voor drinkwaterwinning. Het beheer van Waternet richt zich naast waterwinning 

ook op behoud en herstel van de natuurwaarde van het gebied en op het faciliteren van 

natuurgerichte recreatie.  

  

Het landschap van de AWD is zeer gevarieerd en heeft een rijke ontstaansgeschiedenis. 

Het gebied kent mede daardoor een soortenrijke flora en fauna. Ook de mycoflora  

(paddenstoelenflora) is erg rijk. Dit hangt samen met de grote variatie in natuurlijke factoren 

zoals verschillende periodes van duinformatie, afstand tot zee, reliëf en bodemopbouw, 

ouderdom van bodem en vegetatie, grondwaterstand en ook met de diversiteit aan 

menselijk gebruik in de loop der eeuwen. De invloed van akkers, beweiding, jacht, 

bewoning, oorlogshandelingen, bosaanplant, recreatie, waterwinning en natuurbeheer is op 

tal van plaatsen in het terrein goed zichtbaar (Baeyens & Duyve, 1991; Baeyens & Mourik, 

2012; Van Til & Mourik, 1999). Naast bossen, struwelen en waterpartijen maken grazige 

vegetaties in valleien en vlaktes een belangrijk deel uit van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. In totaal gaat het om ruim 500 hectare aan graslanden (Mourik, 1995). 

Ook op duinhellingen en toppen zijn vaak grazige vegetaties te vinden, zowel in open 

duinstruweel als in duingraslanden. De mycoflora van de grazige vegetaties in het gebied is 

onderwerp van deze studie.  

  

In grote delen van het terrein is in de tweede helft van de 20ste eeuw een sterke verruiging 

van de vegetatie opgetreden. Voorheen bloemrijke en mosrijke duingraslanden raakten 

overwoekerd door Duinriet, Duindoorn, Zandzegge of Riet en ruigtekruiden, al naargelang 

van de grondwaterstand en de mate van ontkalking van de bodem. Voor deze verruiging zijn 

meerdere oorzaken aan te wijzen, zoals beëindiging van het landbouwkundig gebruik van 

de grote duinvalleien, inlaat van aanvankelijk (tot 1974) voedselrijk infiltratiewater, 

atmosferische stikstof-depositie en afname van de begrazing door konijnen. De duinvalleien 

werden ook de eerste jaren na de tweede wereldoorlog nog beweid en sommige valleien 

werden nog tot in de jaren 60 van vorige eeuw gemaaid ten bate van afdekmateriaal voor de 

bollenteelt (Baeyens & Duyve, 1991). Begin jaren 70 van vorige eeuw, na beëindiging van 

de beweiding en het maaien, verruigden ook die valleien (Jalink et al., 2000). Om de 

verruiging tegen te gaan is door Gemeentewaterleidingen Amsterdam in 1974 begonnen 

met maaibeheer op het Groot Zwarteveld en in het noordwestelijk deel van het Eiland van 

Rolvers (Everts et al., 2000). Op die manier hoopte men de oorspronkelijke mos- en 

bloemrijke graslanden weer te regenereren. In 1985 is het maaibeheer op het Eiland van 

Rolvers omgezet in begrazingsbeheer met koeien (Middelkoop & Smit, 1986).   

  

Beide beheervormen werden wegens de positieve resultaten in de loop der jaren al snel 

meer toegepast en in het eerste decennium van deze eeuw werden grote delen van de 

Amsterdamse Waterleidingduinen gemaaid of begraasd met koeien en vanaf 1992 ook met 
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schapen (Mourik, 1995, 2000a, 2000b; Ehrenburg & Van Breukelen, 2003). Aanvankelijk 

was de begrazing net als het maaien vooral gericht op het terugdringen van verruiging, 

maar vanaf 2003 is begrazing ook ingezet als remedie tegen de ongebreidelde uitbreiding 

van Amerikaanse vogelkers in combinatie met en vaak volgend op mechanische 

verwijdering. In de jaren ’90 van vorige eeuw is ook begonnen met relatief kleinschalige 

plagprojecten in de voormalige grote landbouwvalleien, onder andere in Starrenbroek en op 

het Groot Zwarteveld (Mourik et al., 1996). In latere jaren zijn meer delen van valleien 

geplagd. In sommige verruigde droge duingraslanden is ondiep geplagd (Van Til, 2007). 

Sinds de eeuwwisseling wordt plaggen ook ingezet om verstuivingsdynamiek te activeren. 

Het (re)activeren van stuifkuilen is vooral gefaciliteerd door het Natura 2000-beleid en door 

het daarmee samenhangende Programma Aanpak Stikstof (PAS). Stuivend kalkhoudend 

zand werkt als het ware als een verjongingskuur voor de vegetaties en bodem waar het 

stuivende zand terecht komt, doordat het de effecten van stikstofdepositie en van natuurlijke 

veroudering en ontkalking van de bodem vermindert (De Leeuw et al., 2019; Aggenbach et 

al., 2020).  

  

Een ontwikkeling met grote impact is de sterke toename in het afgelopen decennium van het 

aantal Damherten in de AWD. De hoge aantallen damherten hebben geleid tot 

overbegrazing van de vegetatie, bodemschade en het verdwijnen of niet meer tot bloei 

komen van voor insecten belangrijke nectarplanten (Kooijman et al. 2018; Mourik, 2015). In 

2015 is het “Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 

20162020” vastgesteld (Faunabeheereenheid Noord-Holland, 2015). Op basis hiervan wordt 

de populatie van de damherten teruggebracht tot een omvang die in evenwicht is met de 

draagkracht en de biodiversiteitsdoelen van het gebied. Alle begrazing met beheergrazers 

als koeien en schapen is in de loop van 2015 beëindigd. Sinds 2017 wordt in enkele van de 

voorheen begraasde valleien maaibeheer toegepast (zie tabel 2h).  

  

  

1b. Monitoring  
  

Vrijwel vanaf het begin gingen beheermaatregelen als maaien en grazen gepaard met 

monitoring en inventarisatie (Ehrenburg et al., 1995; Everts et al., 2000; Middelkoop & Smit, 

1990; Mourik, 1992, 1994, 1995, 2000a, 2000b, 2005; Mourik et al., 1996; Smit & 

Middelkoop, 1992; Smit & Van Til, 1995; Van Til, 2005, 2006, 2007), zowel van abiotische 

factoren als van diverse soortgroepen van zowel planten als dieren. Op die wijze kon het 

beheer geoptimaliseerd worden en zowel de positieve als negatieve effecten in beeld 

gebracht worden. Als onderdeel van deze monitoring is ook de ontwikkeling van de 

paddenstoelenflora gevolgd.  

Op het Eiland van Rolvers is in 1985 gestart met seizoensbegrazing met koeien en vanaf 

1986 is daar de mycoflora gemonitord (Nauta & Jalink, 1996). Op het Groot-Zwarteveld 

werd al vanaf 1974 maaibeheer toegepast. Ook daar is de monitoring in 1986 gestart en in 

1992 volgde een eerste publicatie over de mycologische rijkdom van de gemaaide 

terreindelen (Becker & Baeyens, 1992). Met het uitbreiden van actief beheer (maaien en 

grazen) nam ook de omvang van de mycologische monitoring toe. Dat was mogelijk doordat 

in 1991 de Wasplatenwerkgroep van KNNV Haarlem van start ging. In 2000 volgde een 

rapportage over mycoflora van een 16-tal gemaaide en begraasde terreinen (Jalink et al., 

2000). Tal van beheerde graslanden bleken zich ontwikkeld te hebben tot 

wasplaatgraslanden en enkele daarvan konden zich meten met de beste 

wasplaatgraslanden van Nederland (Jalink, 1999; Nauta & Jalink, 2001). De AWD stonden 

daarmee al snel in de top 5 van gebieden met goede wasplaatgraslanden (Arnolds, 1994), 
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terwijl de AWD nog volledig ontbraken op de kaart uit 1980 met de 52 toen bekende 

wasplaatgraslanden (Arnolds, 1980).  

1. Inleiding 

1c. Wasplaatgraslanden  
  

Wasplaatgraslanden zijn niet of nauwelijks bemeste, (half)natuurlijke graslanden met een 

rijke en zeer kenmerkende paddenstoelenflora. Die paddenstoelenflora omvat Wasplaten 

(Hygrocybe), Staalstelen en enkele andere Satijnzwammen (Entoloma p.p.), Aardtongen  

(Geoglossum en Trichoglossum) en Knotszwammen (Clavulinopsis en Clavaria p.p.) 

(Arnolds, 1974, 1980, 1990, 2015a, 2015b). Wasplaatgraslanden varen wel bij traditioneel 

agrarisch beheer met hooien of extensieve beweiding. Rond 1900 moet het oppervlak aan 

wasplaatgraslanden in Nederland honderden vierkante kilometers hebben omvat (Arnolds, 

1994). Het is zeer aannemelijk dat ook de weiden en hooilanden in de duinvalleien van de 

AWD daar destijds deel van uitmaakten. Wasplaatgraslanden zijn in de loop van de 20ste 

eeuw bijna uit Nederland verdwenen door overbemesting (kunstmest), verdroging en 

biotoopvernietiging. De kenmerkende soorten van wasplaatgraslanden verdragen geen 

kunstmest en kunnen zeer slecht tegen intensief agrarisch beheer. Daarom horen die 

soorten nu tot een van de sterkst bedreigde groepen paddenstoelen in Nederland en staan 

velen ervan op de Rode Lijst (Arnolds, 1985, 1994; Arnolds & Kuyper, 1996; Arnolds & Van 

Ommering, 1996; Nauta & Vellinga, 1995; Arnolds & Veerkamp, 2008). Naast intensivering 

van agrarisch gebruik is ook beëindiging van agrarisch gebruik (zoals in de AWD na de 

Tweede Wereldoorlog) een probleem. De voormalige soortenrijke graslanden verruigen of 

worden overwoekerd door struweel of bos. In heel Europa is sprake van een zeer sterke 

achteruitgang van wasplaatgraslanden (Boertmann, 2010; Arnolds, 2015a).  

  

  

1d. Het meetnet  
  

De gegevens van 14 jaar inventariseren (1986-1999) leverden een schat aan informatie 

over het voorkomen van kenmerkende graslandfungi in de AWD (Jalink et al., 2000). Maar 

er waren ook beperkingen. Allereerst waren de onderzoeken vooral kwalitatief 

inventariserend van aard en vrij ongericht. Bij aanvang in 1986 had eigenlijk niemand een 

idee wat voor ontwikkeling er verwacht kon worden. Tal van deelgebieden van het duin 

werden geïnventariseerd op het voorkomen van paddenstoelen, in enkele gebieden jaarlijks, 

in andere onregelmatig. De begrenzing van de geïnventariseerde gebieden kon van jaar tot 

jaar verschillen en dat geldt ook voor het onderzochte soortenspectrum. De 

geïnventariseerde gebieden waren vaak erg inhomogeen qua vegetatie, bodem en 

vochttoestand. Kwantitatieve gegevens, over de aantallen per soort en de ontwikkeling 

daarin, ontbraken. Ook werden niet beheerde terreindelen en geplagde terreindelen niet 

geïnventariseerd (Jalink et al., 2000). Door al deze beperkingen kon er weinig gezegd 

worden over voor- of achteruitgang van de soorten en de relatie daarvan met verschillende 

beheervormen.  

Om hierin te voorzien is in 2001 in opdracht van Gemeentewaterleidingen Amsterdam door 

Myco-consult een meetnet opgezet. Dit meetnet was gericht op het verkrijgen van 

betrouwbare kwantitatieve gegevens over de graslandmycoflora in relatie tot het beheer. 

Het meetnet omvatte naast de 3 beheervormen (maaien, grazen, plaggen) ook vlakken in 

niet beheerde graslanden (blanco’s). Het veldwerk is uitgevoerd door vrijwilligers van de 

inmiddels sterk uitgebreide Wasplatenwerkgroep. Het meetnet werd in opdracht van 

Gemeentewaterleidingen Amsterdam, later Waternet, begeleid door bureau Myco-consult 
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dat ook zorg droeg voor de kwaliteitsborging en invoer en controle van de gegevens. De 

details met betrekking tot opzet en uitvoering van het meetnet worden beschreven in 

paragraaf 2b. In de jaren 2001 en 2002 zijn een 50-tal proefvlakken ingesteld en die zijn 

vervolgens jaarlijks geïnventariseerd.  

1e. Evaluatie en eerste rapportage  
  

Na de eerste vijf jaar is het meetnet wasplaatgraslanden geëvalueerd (Jalink & Nauta, 

2006). Kernconclusie was dat het meetnet goed functioneerde en voldoende betrouwbare 

gegevens opleverde. Het meetnet is daarom vrijwel ongewijzigd voortgezet. In 2010 zijn de 

gegevens van de eerste 9 jaar monitoring (2001-2009) samengevat (Jalink, 2011). Daarbij is 

behalve van de gegevens van de mycologische monitoring ook gebruik gemaakt van 

gegevens over  

het beheer, het vegetatietype en de indicatiewaarden voor vocht, zuurgraad en 

voedselrijkdom van de onderzochte proefvlakken (voor een nadere toelichting m.b.t. 

vegetatietypen en indicatiewaarden zie paragraaf 2h). Hieronder volgen puntsgewijs de 

belangrijkste conclusies uit de rapportage van 2011.  

  

Ten aanzien van het beheer.  

• De soortenrijkdom in gemaaide vlakken was het hoogst en bovendien bleken de 

soortenrijkdom en het aantal vruchtlichamen bij voortgezet beheer toe te nemen.  

• Begraasde vlakken zijn wat minder soortenrijk en bovendien bleken daar zowel de 

soortenrijkdom als het aantal vruchtlichamen af te nemen. Tot de oorzaken horen 

onder andere vertrapping van de bodem, verruiging met planten die niet gegeten 

worden (Pitrus, bepaalde zeggesoorten) en dichtgroeien met Duindoorn of ander 

struweel.  

• Geplagde terreinen namen een middenpositie in. Enige jaren na het plaggen lijkt de 

mycoflora te pieken om daarna weer af te nemen.  

• Nietsdoen bleek een zeer ongunstige vorm van beheer. In die vlakken werden 

ondanks intensief zoeken nauwelijks vruchtlichamen van graslandfungi gevonden.  

• Gemaaide vlakken waren rijker aan Wasplaten en Staalstelen, terwijl begraasde 

vlakken de grootste aantallen Knotszwammen bevatten. De Groensteelsatijnzwam 

en de Karmozijnwasplaat bleken kenmerkend voor geplagde vlakken.  

  

Ten aanzien van de relatie met vegetatie en bodem:  

• De soortenrijkdom van de vegetatie is niet gecorreleerd met de rijkdom van de 

graslandmycoflora. Het vegetatietype3 G4 is rijk aan vaatplanten maar relatief arm 

aan paddenstoelen. Het omgekeerde komt ook voor.  

• De vegetatietypen V2 en V6, en iets mindere mate G13 en V1 zijn rijk aan 

graslandfungi.  

• Vegetatietype V6 omvatte alle topgebieden zoals Orchideeënpad, Waterdellen en 

Astrids Driftje. Deze gebieden hebben een zeer speciaal type wasplaatgrasland, 

namelijk dat van kalkrijke vochtige bodem.  

• De hoogste soortenrijkdom aan graslandpaddenstoelen komt voor in vlakken met 

een pH-indicatie tussen 5 en 6.   

  

Ten aanzien van het meetnet  

• Het meetnet is niet geschikt voor echt vroege soorten zoals het Broos 

vuurzwammetje en de Puntmutswasplaat. Op het moment dat het telseizoen van het 

meetnet begint (20 augustus) is vaak de piek van het voorkomen van beide 

genoemde soorten al voorbij.  
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• Voor late soorten als Aardtongen geldt dit niet: het telseizoen loopt lang genoeg door 

om ook deze soorten te vinden.  

                                                           
3 Verklaring vegetatiecodes volgens de voor de AWD ontwikkelde vegetatietypologie (Van Til & Mourik, 1999): zie bijlage 3.  

1. Inleiding 

• Het beheer van een vlak kan in de loop van de tijd wisselen. Dit heeft invloed op de 

stratificatie van het meetnet (beheertype), maar laat door het alsnog beheren in 

blanco’s ook zien hoe belangrijk maaien of grazen is in vergelijking met nietsdoen.  

• De nog resterende blanco’s (beheer nietsdoen) en enkele andere vlakken die weinig 

tot niets opleverden zijn per 2011 geschrapt.  

• Aan het meetnet zijn de zogenoemde kwalitatieve vlakken toegevoegd. Dat zijn veel 

grotere vlakken dan PQ’s waarin de paddenstoelen niet geteld hoeven te worden. 

Een volledig overzicht van conclusies en aanbevelingen van de eerste rapportage is 

te vinden in de samenvatting ervan (Jalink, 2011, pag. 7-10).  

  

  

1f. Resultaten 20 jaar meetnet  
  

Inmiddels is het 35 jaar geleden dat in de AWD de paddenstoeleninventarisaties in gemaaid 

en begraasd gebied begonnen. Het meetnet viert zijn 20e verjaardag en de  

Wasplatenwerkgroep3 van de KNNV-Haarlem bestaat in 2021 30 jaar. Sinds de vorige 

rapportage zijn er 11 jaar4 aan monitoringsgegevens bijgekomen. In opdracht van Waternet 

zijn de resultaten van deze periode uitgewerkt en geanalyseerd. Daarbij kon voor een groot 

aantal proefvlakken ook weer gebruik gemaakt worden van gegevens over vegetatie en 

bodem. Het resultaat ligt nu voor u.   

Voor een 34-tal6 vlakken blijkt een gegevensreeks van maar liefst 19 jaar beschikbaar (2002 

– 2020). Voor andere vlakken was de reeks korter (2013-2019), maar zeker ook van belang 

voor het onderzoek.  

  

De bevindingen en conclusies uit de eerste periode (Jalink, 2011) worden in de 

voorliggende rapportage voor een groot deel bevestigd. Maar de analyse leidt ook tot 

nieuwe inzichten en soms tot nuancering van de bevindingen uit de eerste rapportage.  

  

                                                
3 De wasplatenwerkgroep werd in 1991 opgericht tijdens de door GWA en KNNV-Haarlem georganiseerde 

paddenstoelencursus (Nauta et al., 1991).  
4 Oorspronkelijk zou deze rapportage de periode 2010-2019 beslaan. In januari 2021 kwamen de telgegevens van het seizoen 
2020 beschikbaar. Deze zijn alsnog toegevoegd en verwerkt in de analyses van de tijdreeksen (paragrafen 3c en 3e), die 
daardoor de periode tot en met 2020 omvatten. 6 In 2020 een 30-tal.  
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2. Gegevens en methoden  
  

  

2a. Inleiding  
  

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de data verzameld zijn en welke voorbewerkingen er zijn 

uitgevoerd om te komen tot de datasets die geschikt zijn voor de analyses in de 

hoofdstukken 3, 4 en 5.  

  

Paragraaf 2b beschrijft de opzet van het meetnet, de wijze van het tellen, de kwaliteitsborging 

en de wijze van opslag van de gecontroleerde, onbewerkte data.  

  

De paragrafen 2c en 2d beschrijven de standaardisering van gegevens, zowel voor wat 

betreft de gebruikte telperiode als voor de onderscheiden soorten. Het gaat om een 

bewerking van de ruwe data waardoor de gegevens per jaar en per vlak onderling maximaal 

vergelijkbaar worden. In paragraaf 2d worden ook enkele onbetekenende handmatige 

aanpassingen in de data beschreven.  

  

Paragraaf 2e beschrijft de gebruikte aantalsmaat voor het voorkomen van een soort in een 

vlak in een bepaald jaar. Dit is natuurlijk alleen van toepassing op de PQ’s omdat daar bij elk 

bezoek de aantallen vruchtlichamen per soort geteld worden. De gebruikte aantalsmaat, 

MAC5, is in feite het maximum aantal vruchtlichamen van een soort dat tijdens de tellingen in 

één jaar is aangetroffen. Het bestand met die MAC-waarden vormt de basis voor bijna alle 

analyses waarbij de PQ-gegevens gebruikt zijn. Het gaat dan onder andere om de 

tijdreeksen en trends van individuele soorten.  

  

Paragraaf 2f Volledigheid van de telreeksen brengt voor de periode 2010-2019 het aantal 

tellingen per PQ per jaar in beeld. Op die manier worden ontbrekende teljaren gesignaleerd. 

Ontbrekende teljaren, zeker als het er meerdere op rij zijn, vormen een probleem bij het 

analyseren van tijdsreeksen. Het streven is om de gegevens zodanig te splitsen in 

telreeksen dat zo veel mogelijk van de verzamelde data daadwerkelijk gebruikt worden in de 

analyse. De 57 PQ’s blijken verdeeld te kunnen worden in 3 groepen:   

o een groep van 35 vlakken met volledige reeks of maximaal één ontbrekend onderzoeksjaar (32 

vlakken volledig, 3 vlakken waarbij 2012 mist);   

o een groep van 11 vlakken met als grootste gemene deler dat er een volledige reeks van 2013- 

2019 van te maken is; o  een groep van 11 vlakken met zo veel missende jaren dat ze niet 

bruikbaar zijn voor de analyse.  

  

Paragraaf 2g Aanpak telreeksen beschrijft hoe door combinatie van de gegevens uit de 

periode 2001-2009 en 2010-2019 voor maar liefst 34 PQ’s een telreeks van 2002-2019 

ontstaat. Eén PQ met een volledige reeks van 2010-2019 kon niet gekoppeld worden voor 

de lange reeks en is daarom toegevoegd aan de groep PQ’s met een reeks van 2013-2019. 

In een laat stadium kwamen de gegevens van telseizoen 2020 beschikbaar. Paragraaf 2j 

Gegevens 2020 beschrijft deze gegevens en laat zien hoe de telreeks van 2002-2019 met 

een jaar verlengd kon worden.  

  

                                                
5 MAC = Maximale Abundantie van Carpophoren (carpophoren = vruchtlichamen).  
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Paragraaf 2h Vegetatietype en Ellenbergwaarden beschrijft de totstandkoming van deze 

parameters en de koppeling ervan aan de meetnetgegevens. In totaal bleek voor 42 PQ’s het 

vegetatietype te kunnen worden bepaald en voor 36 PQ’s de zogenoemde Ellenbergindicaties 

voor vocht, zuurgraad en voedselrijkdom.  

  

Paragraaf 2i Beheer beschrijft het beheer van de vlakken en de wisselingen daarin en geeft 

aan op welke wijze beheerinformatie gekoppeld is aan de meetnetgegevens.  

  

In Bijlage 4 Datasets analyse wordt de resultante van alle voorgaande paragrafen beschreven: 

bestanden met meetnetgegevens waaraan diverse andere zaken zoals vegetatietype, 

Ellenbergindicaties en beheer gekoppeld zijn. De datasets betreffen:  

1. de MAC-waarden van de set met 34 vlakken met een tijdreeks van 2002-2020;  

2. de MAC-waarden van de PQ’s met een tijdreeks van 2013-2019;  

3. de gegevens van de kwantitatieve vlakken met een reeks van 2013-2020;  

4. de vegetatieopnamen en het daarvan afgeleide vegetatietype en de 

Ellenbergindicaties.  

Verder wordt in deze bijlage verwezen naar digitale bestanden waarin tabellen en figuren zijn 

berekend.  

  

  

2b. Opzet van het meetnet  
  

Aanleiding  

In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw is al veel onderzoek gedaan aan de mycoflora van 

(wasplaat)graslanden in de AWD. Sommige gemaaide en begraasde graslanden bleken een 

rijke mycoflora ontwikkeld te hebben (Nauta & Jalink, 1996; Jalink et al., 2000; Nauta & 

Jalink, 2001) en enkele hoorden zelfs tot de rijkste van Nederland (Jalink, 1999). Het 

onderzoek tot dan toe was inventariserend van aard en kwantitatieve gegevens over 

aantallen vruchtlichamen ontbraken. Ook was het onderzoek niet gestandaardiseerd 

(inhomogene onderzoeksgebieden, ongelijke grootte, wisselend soortenspectrum). Eind 

vorige eeuw was voor de beheerder (Gemeentewaterleidingen Amsterdam, GWA) vooral de 

vraag naar de effectiviteit van de verschillende beheervormen actueel.  

Daarom is in 2001 op verzoek van GWA een meetnet ontworpen, gericht op het verzamelen 

van gestandaardiseerde kwantitatieve informatie over de graslandmycoflora in graslanden 

die op verschillende wijze beheerd werden. Het ging daarbij om begrazingsbeheer, 

maaibeheer, plaggen en nietsdoen.  

  

Vlakken en stratificatie  

Voor het onderzoek zijn in geschikt geachte terreindelen in 2001 en 2002 bijna 50 

proefvlakken (PQ’s) uitgezet. Het betreft rechthoekige vlakken die ten tijde van het uitzetten 

voldoende homogeen geacht werden. De streefoppervlakte was 400 m2, maar daar is naar 

bevind van zaken zowel positief als negatief van afgeweken. Bij de opzet van het meetnet is 

gestreefd naar een evenredige verdeling over de verschillende beheervormen en ook over 

verschillende terreintypen (droog/vochtig, kalkrijk/ontkalkt, etc.). Voor details zie Jalink 

(2011). Met name van de oorspronkelijke stratificatie over beheervormen is inmiddels 

nauwelijks meer iets over. Een deel van de blanco’s (beheer nietsdoen) was in de loop van 

de periode 2001-2009 toch in beheer (maaien of grazen) genomen. De resterende blanco’s 

zijn na 2010 niet meer geteld. En sinds 2016 is er geen sprake meer van beheerbegrazing 
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met schapen of koeien. In veel vlakken, ook in voorheen gemaaide en geplagde vlakken, is 

begrazing door Damherten nu een belangrijke factor.  

De PQ’s zijn in het veld niet gemarkeerd, maar wel vastgelegd middels GPS-coördinaten en 

schetskaartjes met terreinkenmerken. Deze methode voldoet over het algemeen goed, 

omdat de vlakken groot zijn en veel vlakken jaar in jaar uit door dezelfde tellers worden 

gedaan. Bij wisseling van tellers is steeds veel aandacht besteed aan de overdracht, met 

name ook aan de juiste begrenzing van het vlak.  

Bij het uitzetten van de vlakken is erop gelet dat een vlak óf in een homogene omgeving ligt 

(zodat een kleine verschuiving geen invloed heeft op de telresultaten) óf heel duidelijke 

natuurlijke grenzen heeft (greppel, plagrand, etc.).  

Veel van de vlakken zijn in 2001/2002 uitgezet, in een periode dat het GPS-signaal nog een 

forse onnauwkeurigheid van soms wel 20 meter had. Bovendien is destijds de coördinaat 

van één van de hoekpunten (van elk vlak is bekend welk hoekpunt) vastgelegd. Inmiddels 

gaat de sterke voorkeur uit naar de coördinaat van het centrum van het proefvlak. In het 

najaar van 2020 is daarom van alle vlakken de coördinaat bepaald van het centrum. Hiertoe 

is veelal met de tellers samen een veldbezoek gebracht.  

Daarna is de huidige interpretatie van de ligging van het vlak vergeleken met de schetskaartjes 

en hoekpunt-coördinaten van weleer. Slechts in één geval is een significante verplaatsing 

geconstateerd. Het gaat om vlak 20 (Klompenpan). Het PQ ligt in een vallei waarin twee nog 

wat lagere delen zijn. Op enig moment heeft een wisseling plaatsgevonden van de ene naar 

de andere laagte, ca 60 meter verderop. Die laagten zijn onderling qua bodem, vocht, 

vegetatie en mycoflora zeer vergelijkbaar en daarom is besloten om de gegevens toch als één 

reeks te behandelen.  

  

Telmethode  

In de PQ’s moesten alle vruchtlichamen van Wasplaten, Aardtongen, Knots- en  

Koraalzwammen en de Rupsendoder geteld worden. En daarnaast tot 2011 ook een selectie 

van Satijnzwammen. Voor meer informatie over het soortenspectrum wordt verwezen naar 

paragraaf 2d.  

Aan de tellers is gevraagd om liefst 3 of meer tellingen per seizoen (september-november) te 

doen. Voor de tellingen zijn dagformulieren ontworpen waarop alle te tellen soorten 

voorgedrukt staan en jaarverzamelformulieren. De waarnemers hebben de keuze om óf de 

dagformulieren in te leveren óf de jaarverzamelformulieren.  

Op de formulieren moeten de tellers ook informatie geven over het actuele beheer.  

  

Kwalitatieve vlakken  

Met ingang van 2011 is nog een tweede soort onderzoeksvlakken toegevoegd aan het 

meetnet, de zogenoemde kwalitatieve vlakken. Deze vlakken zijn in het algemeen veel groter 

dan de PQ’s en de ligging en begrenzing is niet strak bepaald. Belangrijk verschil is verder 

dat de aantallen vruchtlichamen niet geteld hoeven te worden. Wel worden bij elke “telling” 

de telsoorten genoteerd die in het terrein aanwezig zijn. Soortenkennis is voor de tellers van 

kwalitatieve vlakken net zo belangrijk als voor de tellers in PQ’s.  

In figuur 2.1 zijn alle vlakken die in de periode 2010-2020 ten minste 2 jaar onderzocht zijn 

weergegeven. De kwalitatieve vlakken zijn aangeduid met een sterretje, de PQ’s met een 

cirkel.  

  

Kwaliteitsborging  

Het veldwerk wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Het wordt begeleid door Myco-consult die in 

opdracht van Waternet (voorheen Gemeentewaterleidingen Amsterdam) ook zorg draagt 

voor de kwaliteitsborging en invoer en controle van de gegevens. Ten behoeve van het 
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meetnet heeft Myco-consult een veldwerkhandleiding (Jalink & Nauta, 2001a; Jalink, 2012a) 

en een set determinatiesleutels (Jalink & Nauta, 2001b, Jalink 2012b) ontwikkeld. Met deze 

determinatiesleutels kunnen de meeste te tellen soorten zonder microscoop op naam 

gebracht worden.  
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Figuur 2.1 Proefvlakken van het wasplatenmeetnet in de Amsterdamse Waterleidingduinen in de 

periode 2010-2019. Noordelijk deel van het terrein.  

Gele stip: PQ ingesteld in 2001 of 2002; groene stip: PQ ingesteld na 2009; ster: kwalitatief vlak.   
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Figuur 2.1 (vervolg). Proefvlakken van het wasplatenmeetnet in de Amsterdamse Waterleidingduinen 

in de periode 2010-2019. Zuidelijk deel van het terrein.  
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Met name in de beginjaren is de soortenkennis van de vrijwilligers intensief getraind door 

middel van lezingen, cursusavonden, quizzen, gezamenlijke excursies en door 

nadeterminaties van ingeleverd materiaal. Na een aantal jaren is dit iets afgezwakt, maar 

nog steeds zijn er elk jaar 3 à 4 gezamenlijke excursies en wordt aan het begin van het 

seizoen (meestal eind augustus) een bijeenkomst georganiseerd waarin de kennis van 

soorten en methode wordt opgefrist. Nieuwe tellers lopen in het begin mee met ervaren 

tellers om methode en soorten goed onder de knie te krijgen.  

  

  
Harm (met rood zonnehoedje) en Leo (tweede van rechts) in actie tijdens een van de gezamenlijke 

excursies. Foto Cora van der Plaats.  

  

Nauw verwante soorten die zonder microscoop niet onderscheiden kunnen worden, konden in 

de eerste periode van het meetnet als soortengroep worden opgegeven. Vanaf 2011 kan dat 

niet meer. In principe wordt van alle soorten die in het veld niet met zekerheid benoemd 

kunnen worden materiaal microscopisch gedetermineerd of gecontroleerd. Sommige tellers 

doen dit zelf, velen geven dit uit handen. Daartoe verzamelen en drogen de tellers wat 

materiaal van de betreffende vondsten en sturen dat op naar Myco-consult. Vrijwel altijd 

krijgen zij binnen één week antwoord welke soorten het betreft. Dit heeft het voordeel dat de 

tellers er ook van leren.   

Aan het eind van het telseizoen worden alle waarnemingen gedigitaliseerd door Mycoconsult 

en daarbij wordt ook een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Bij twijfel of ontbrekende gegevens 

wordt navraag gedaan bij de tellers. Helaas werd niet altijd van alle soorten materiaal 

verzameld als dat nodig was. Die waarnemingen zijn dan alsnog ingevoerd als soortengroep.  

  

Databestanden  

Na verwerking en controle van alle gegevens worden ze als Excel-bestand opgeleverd aan de 

opdrachtgever Waternet. De kern van zo’n databestand wordt gevormd door 2 tabellen 

(worksheets). De ene tabel bevat de kopgegevens van alle tellingen (vlaknummer, teldatum, 

namen van tellers, beheer, overige info over het terrein of de telling). Bij beheer gaat het dan 

om de reeds genoemde beheervormen maaien, beheerbegrazing (met vermelding van de 

soort grazer: schaap of koe), plaggen en nietsdoen. Helaas is de intensiteit van 
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hertenbegrazing niet opgenomen. De mate van hertenbegrazing is overigens ook heel 

moeilijk te kwantificeren. Ook is achteraf gebleken dat de nieuwe beheervorm spragelen door 

sommige tellers werd opgevat als (diep) maaien en door andere als heel ondiep plaggen. Dit 

is later zo veel mogelijk aangepast.  

De andere tabel bevat de feitelijke telgegevens (vlaknummer, datum, soort, aantal 

vruchtlichamen en een aanduiding als de soort microscopisch gedetermineerd is). In die 

gevallen waar tijdens een telling geen enkele telsoort is gevonden, is in de tabel 

telgegevens een record voor “geen telsoort” ingevoerd. Bij kwalitatieve vlakken is op de plek 

van aantal vruchtlichamen een X gezet voor de soorten die tijdens de telling aanwezig 

waren. Beide tabellen zijn uniek gekoppeld door de combinatie datum en proefvlaknummer. 

Bij elk record in de tabel kopgegevens hoort dus minstens één record in de tabel 

telgegevens. Verder bevat het Excel-bestand nog een aantal hulptabellen (kenmerken en 

ligging van de PQ’s en kwalitatieve vlakken; gegevens over de onderscheiden soorten).   

  

Koppeling van de databestanden uit opeenvolgende jaren  

Voor de analyses in dit rapport moeten de gegevens van alle onderzoeksjaren 

samengevoegd worden. Omdat de tabellen kopgegevens en telgegevens elk jaar dezelfde 

structuur hebben, is de koppeling zeer eenvoudig te realiseren. De bestanden van 

opeenvolgende jaren zijn onder elkaar geplakt in een nieuw Excel-bestand. Alle 

kopgegevens van de periode 2010-2019 zijn in één tabel gezet en alle telgegevens in een 

andere tabel. Deze twee tabellen bevatten de complete en nog onbewerkte data van het 

wasplatenmeetnet. Voorafgaand aan de analyse zijn nog enkele bewerkingen toegepast om 

de gegevens verder te uniformeren en om te zetten in een handzame vorm. Die bewerkingen 

worden beschreven in paragraaf 2c en 2d. Als laatste zijn de gegevens van PQ’s en 

kwalitatieve vlakken gesplitst en in aparte tabellen gezet.  

  

  

2c. Standaardisering van de dataset: telperiode  
  

Voor een zo groot mogelijke uniformiteit van de gegevens en betrouwbaarheid van de 

analyses is het nodig om een aantal standaardisaties door te voeren. Het betreft zowel de 

onderscheiden soorten als de telperiode. De soorten worden in de paragraaf 2d uitgebreid 

beschouwd.  

In goede jaren begint het paddenstoelenseizoen voor de soorten van wasplaatgraslanden al 

in juni en als het niet hard gaat vriezen, kan het seizoen doorlopen tot rond eind januari. In 

de maanden juni, juli en augustus is de soortensamenstelling in de graslanden beduidend 

anders dan later in het seizoen. De Puntmutswasplaat, het Broos vuurzwammetje en heel 

veel Staalstelen zijn uitgesproken vroege soorten. Omgekeerd verschijnen Aardtongen juist 

heel laat in het seizoen, vaak pas in november en blijven ze tot in januari.  

Bij de aanvang van het meetnet in 2001 is aan de tellers gevraagd om hun vlakken te 

inventariseren in september, oktober en november. In praktijk kozen tellers er soms voor om 

ook in de eerste helft van december nog inventarisaties uit te voeren en af en toe werd ook 

eind augustus al geteld, bijvoorbeeld omdat men in september niet in de gelegenheid was 

om te tellen. Enkele tellers beginnen al in juni of juli met de tellingen. Langer doortellen dan 

half december komt in de praktijk niet voor, vooral omdat in de eerste week van december 

een oproep wordt gedaan om de tellijsten voor Kerstmis in te leveren.  

In de vorige rapportage (Jalink, 2011) is al aangegeven dat gebruik van die vroege tellingen 

een scheef beeld zou geven, omdat het gros van de vlakken in die periode niet geteld wordt. 

In die rapportage is ervoor gekozen om alleen de waarnemingen van 20 augustus tot en met  
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20 december mee te nemen in de analyse. Die periode is ook voor de analyse van de  

periode 2010-2020 gehanteerd, omdat hij goed voldoet en ten behoeve van de koppeling met 

de gegevens van 2002-2009.   

In 2010/2011 is bij de tellers gepeild of zij bereid zouden zijn om ook in juli en augustus een 

telronde te doen. Destijds bleek daar weinig animo voor. Dat is jammer, want het betekent 

dat het meetnet niet geschikt is om goede informatie over het Broos vuurzwammetje en de 

Puntmutswasplaat te verzamelen. De maximale aantallen vruchtlichamen worden vrijwel 

zeker gemist.  

Uit de dataset die voor de analyse gebruikt is zijn dus alle records van voor 20 augustus en 

van na 20 december weggelaten.  

  

  

2d. Standaardisering van de dataset: onderscheiden soorten  
  

Inleiding  

Niet bemeste, mosrijke graslanden zijn vaak zeer rijk aan paddenstoelen. Behalve  

Wasplaten Hygrocybe, bepaalde Satijnzwammen inclusief Staalstelen Entoloma, Knots- en  

Koraalzwammen Clavaria, Clavulinopsis, Ramariopsis en Aardtongen Geoglossum,  

Trichoglossum zijn onder andere ook bepaalde Mycena’s Mycena, Trechterzwammen 

Clitocybe, Pseudoclitocybe, Trechtertjes Omphalina, Zalmplaten Clitopilus, Bovisten Bovista 

en diverse zakjeszwammen kenmerkend voor dit soort graslanden. Staalstelen zijn 

Satijnzwammen met een (zwart)blauwe steel en/of hoed.  

Bij de opzet van het meetnet in 2001 is ervoor gekozen om een beperkte set relatief goed 

herkenbare soorten te monitoren (Jalink & Nauta 2001a, 2001b). Door deze inperking blijft 

de monitoringsinspanning behapbaar en is het tevens goed mogelijk om ervoor te zorgen dat 

de tellers alle te tellen soorten kennen en herkennen. De tellingen door verschillende tellers 

en in verschillende vlakken worden hierdoor van vergelijkbare kwaliteit en dat is zeer 

belangrijk voor de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de meetnetgegevens.  

  

Bij de start in 2001 bestond de selectie van meetnetsoorten uit alle Wasplaten,  

Knotszwammen, Koraalzwammen, Aardtongen en een selectie van Satijnzwammen, met 

name Staalstelen, maar ook enkele andere zoals Sneeuwvloksatijnzwam E. sericellum,  

Sterspoorsatijnzwam E. conferendum, Bruine satijnzwam E. sericeum en  

Groensteelsatijnzwam E. incanum. Bij het Sneeuwzwammetje H. virginea en de 

Zwartwordende wasplaat H. conica werden ook nog variëteiten onderscheiden, omdat de 

ecologie van die variëteiten mogelijk verschillend was. Vanwege de oppervlakkige gelijkenis 

met Knotszwammen en het voorkomen in onbemeste graslanden is ook de Rupsendoder 

Cordyceps militaris opgenomen als telsoort. Voor deze set van soorten zijn 

determinatiesleutels gemaakt die grotendeels gebruik maken van in het veld waarneembare 

kenmerken (Jalink & Nauta 2001b; Jalink, 2012b).  

  

Bij de tussentijdse evaluatie van het meetnet in 2005 (Jalink & Nauta, 2006) is gesignaleerd 

dat de gegevens van de bruin gekleurde Satijnzwammen waarschijnlijk onvoldoende 

betrouwbaar waren voor analyse. Voor veel tellers waren zelfs de zeer kenmerkende 

graslandsoorten uit deze groep toch te lastig. In de loop van 2006 is besloten om de bruin 

gekleurde Satijnzwammen te schrappen als telsoort.  

De Staalstelen hoefden alleen als soortengroep opgegeven te worden: “lichtsneestaalstelen” 

(met ongekleurde lamelsnede) en “zwartsneestaalstelen” (met donker gekleurde snede). 
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Verder werden van de Satijnzwammen ook nog de Sneeuwvloksatijnzwam en de 

Groensteelsatijnzwam gedaan.  

  

In 2010 zijn de monitoringgegevens van 2001 tot en met 2009 geanalyseerd (Jalink, 2011). 

Hierbij kwam onder andere naar voren dat het onderscheid in variëteiten bij wasplaatsoorten 

niet zinvol was. Er waren te veel overgangen tussen de variëteiten en de tellers bleken de 

afgrenzing tussen de variëteiten op verschillende wijze te interpreteren. Daarom wordt er 

vanaf 2011 geen onderscheid meer gemaakt in variëteiten bij de Zwartwordende wasplaat 

en het Sneeuwzwammetje. Op zich is dat jammer, want de variëteiten hebben inderdaad 

ecologische verschillen.  

Verder zijn met ingang van 2011 alle Satijnzwammen geschrapt als telsoort. De 

soortengroepen Staalstelen bestaan uit meerdere tot vele soorten die vaak ecologisch sterk 

verschillend zijn. De hoeveelheid ecologisch relevante informatie van die soortengroepen is 

daardoor beperkt, terwijl het tellen veel werk is. De Sneeuwvloksatijnzwam bleek een alleen 

microscopisch onderscheidbare dubbelganger te hebben en werd toch al vrijwel niet 

gevonden.  

  

In de periode 2011-2020 bestond het te monitoren soortenspectrum dus uit:  

alle soorten Wasplaten, Knotszwammen, Koraalzwammen, Aardtongen en de Rupsendoder. 

Knotszwammen en Aardtongen mochten niet langer als soortengroep worden gemeld, maar 

moesten tot op soort worden benoemd. Voor tellers die dat niet zelf konden of wilden, is een 

determinatieservice beschikbaar. De tellers kunnen de Aardtongen en Knotszwammen 

verzamelen en opsturen en dan krijgen ze zo mogelijk binnen een week de namen van die 

betreffende collecties. Ook andere soorten en twijfelgevallen kunnen worden ingestuurd. Van 

deze service is en wordt veel gebruik gemaakt en dit komt de kwaliteit van de 

monitoringgegevens ten goede. Niet onvermeld mag blijven dat Harm Snater behalve een 

groot deel van zijn eigen vondsten ook veel materiaal voor collega-tellers microscopisch op 

naam heeft gebracht.  

  

De naamgeving volgt zowel voor de Nederlandse als wetenschappelijke namen de Beknopte 

standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen (Arnolds & Van den Berg, 2013). Deze 

naamgeving wordt ook in de NDFF Verspreidingsatlas Paddenstoelen (situatie 2020) 

aangehouden.  

  

Nadere beschouwing van de soorten voor deze rapportage  

Voorafgaand aan de analyse voor deze rapportage is de dataset van de periode 2010-2020 

nader beschouwd. Het resultaat daarvan vindt u hieronder. Het betreft het overgangsjaar 2010 

en een bespreking van enkele groepen van lastig onderscheidbare soorten.  

  

Het jaar 2010  

Het jaar 2010 is nog volgens de oude set soorten geteld. Het omzetten naar de nieuwe 

soortenset was prima mogelijk. Het onderscheid in variëteiten bij Wasplaten is opgeheven en 

zo nodig zijn per teldatum de aantallen vruchtlichamen van de variëteiten opgeteld. Alle 

gemelde Satijnzwammen zijn niet verder verwerkt. Voor zover ze tot op soort 

gedetermineerd waren zijn ze doorgegeven aan NDFF6.  

  

Kleverige aardtongen - Geoglossum glutinosum s.l.  

Zowel de Kleverige aardtong Geoglossum glutinosum als de Veelseptige aardtong G.  

                                                
6 NDFF staat voor Nationale Database Flora en Fauna.  
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difforme zijn kleverig en zouden daarom met elkaar verward kunnen worden. Er is wel een al 

in het veld zichtbaar verschil: G. difforme is slechts zwak kleverig, terwijl G. glutinosum sterk 

slijmerig kleverig is. Microscopisch verschillen de soorten sterk: G. difforme heeft rijpe 

sporen met 11-15 septen en G. glutinosum met 3-7 septen.   

Bij alle microscopische determinaties van kleverige Aardtongen uit de AWD in de periode 

2010-2020 is nooit een andere soort dan de echte Kleverige aardtong G. glutinosum 

gevonden. Hetzelfde geldt voor alle microscopische determinaties uit de periode 2001-2009 

(Jalink, 2011). Ook landelijk is G. difforme uiterst zeldzaam: de soort is sinds 2000 in slechts 

7 atlasblokken gevonden (NDFF VA, oktober 20207). In dezelfde periode is G. glutinosum in 

177 atlasblokken gevonden.   

Enkele waarnemingen van kleverige Aardtongen zijn niet microscopisch gecontroleerd en 

zijn op het telformulier als soortengroep opgegeven. Gezien het voorgaande is het 

verantwoord om ook deze waarnemingen aan G. glutinosum toe te rekenen. In het voor de 

analyses gebruikte databestand zijn alle records van Kleverige aardtong-groep omgezet in 

Kleverige aardtong.  

G. difforme is wel in het verleden twee maal gevonden op het Groot Zwarteveld. Eenmaal door 

Agnes Becker (8-11-1999) en eenmaal door Jalink & Nauta (15-11-2000). Van beide vondsten 

is materiaal opgenomen in de herbariumcollectie van Naturalis.  

  

Droge aardtongen  

In de AWD zijn 4 soorten droge Aardtongen gevonden. Het betreft de Brede aardtong 

Geoglossum cookeanum, de Fijngeschubde aardtong G. fallax, de Slanke aardtong G. 

umbratile en de Kortsporige aardtong G. elongatum. In het veld zijn deze soorten niet met 

zekerheid te onderscheiden. Niet microscopisch gedetermineerde waarnemingen van droge 

Aardtongen werden daarom vroeger ingevoerd als soortengroep (Droge aardtong-groep). 

Een complicatie wordt gevormd door de Slanke en de Kortsporige aardtong. Tot vrij recent 

werd de Kortsporige aardtong G. elongatum niet onderscheiden van de Slanke aardtong 

Geoglossum umbratile. Sinds de publicatie van Roobeek (2009) is dat wel mogelijk, 

aanvankelijk uitsluitend aan de hand van vers materiaal (sporee maken), maar later zijn ook 

bruikbare kenmerken van gedroogd materiaal gevonden (Jalink, 2016, 2020).  

Oude waarnemingen van G. umbratile, inclusief microscopisch gedetermineerde, kunnen dus 

ook betrekking hebben op G. elongatum. Inmiddels blijkt dat G. elongatum in de AWD 

algemener is dan G. umbratile. Ook landelijk blijkt dat in de duinen G. elongatum de 

algemeenste van de twee soorten is (Arnolds et al., 2015).   

Het is niet bekend of dit altijd al zo was of dat sprake is van een recente ontwikkeling. 

Waarnemingen in het meetnet van voor 2017 van G. umbratile kunnen betrekking hebben op 

beide soorten, en ook later is het waarschijnlijk nog wel eens mis gegaan bij waarnemers die 

zelf microscopisch determineren (bijv. door het gebruik van verouderde determinatieliteratuur).  

In de periode 2010-2019 zijn 34 zekere records van G. elongatum. Van de 31 records van G. 

umbratile heeft een onbekend deel betrekking op G. elongatum. Verder zijn er vijf records 

van de Brede aardtong G. cookeanum en 15 van de Fijngeschubde aardtong G. fallax. Die 

laatste soort lijkt eveneens sterk op G. umbratile en G. elongatum, maar was microscopisch 

wel altijd al goed te onderscheiden. Tot slot zijn er ook nog 17 records “Droge 

aardtonggroep” die op alle 4 genoemde soorten kunnen slaan. Ruim de helft hiervan betreft 

materiaal dat vanwege het ontbreken van rijpe sporen niet te determineren was; de rest 

betreft waarnemingen waarvan geen materiaal is ingeleverd.  

                                                
7 De aanduiding “NDFF VA, oktober 2020” dient men te lezen als “NDFF VerspreidingsAtlas Paddenstoelen, geraadpleegd d.d.  

oktober 2020”. https://www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen   

https://www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen
https://www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen
https://www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen
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Voor de analyse zijn alle droge Aardtongen samengevoegd tot de Droge aardtong-groep. Ook 

deze verandering is doorgevoerd in het voor de analyse gebruikte bestand, waarbij zo nodig 

aantallen van de samenstellende soorten weer zijn gesommeerd.  

  

De Gewone ruige aardtong Trichoglossum hirsutum is ook droog (niet-kleverig), maar is in het 

veld al goed herkenbaar en daarom gewoon als afzonderlijke soort behandeld.   

  

Puntmutswasplaat-groep - Hygrocybe acutoconica s.l.   

Deze soortengroep omvat behalve de Puntmutswasplaat Hygrocybe acutoconica ook de 

zeldzame Gebochelde wasplaat H. konradii. Alle (microscopisch) gecontroleerde 

waarnemingen van de AWD betreffen steeds de veel algemenere H. acutoconica. De 

Gebochelde wasplaat is slechts 1x vastgesteld in de AWD (12-10-1995: Waterdellen, 

gedetermineerd door Agnes Becker). Van die vondst is geen materiaal bewaard. Het is de 

enige melding ooit in heel Noord-Holland (NDFF VA, oktober 2020); in heel Zuid-Holland is 

de soort 2x gemeld (het laatst in 2000). De soortengroep mag met ingang van 2020 niet 

meer worden gebruikt door de waarnemers.  

Gezien het voorgaande is het verantwoord om alle waarnemingen uit deze soortengroep toe te 

kennen aan Hygrocybe acutoconica.   

H. acutoconica kent twee onbetekenende kleurvariëteiten, die niet worden onderscheiden in 

het meetnet.  

  

Vuurzwamgroep - Hygrocybe miniata s.l.   

In feite gaat het in de AWD alleen om het Gewoon vuurzwammetje Hygrocybe miniata var. 

miniata en het Broos vuurzwammetje H. helobia, twee lastig te onderscheiden rode soorten. 

Uit eerder onderzoek (periode 2001-2009) is gebleken dat de periodiciteit van beide soorten 

in de AWD vrijwel geen overlap vertoont (Jalink, 2011: pag. 47-48 en fig. 26). Vondsten voor 

15 september betreffen (vrijwel) steeds H. helobia, vondsten na 15 september H. miniata var. 

miniata. Ditzelfde beeld komt ook naar voren uit de microscopisch gecontroleerde 

waarnemingen van 2010-2019: van de 234 microscopisch gecheckte vondsten van H. 

miniata zijn slechts 5 records van voor 15 september, en dan steeds met lage aantallen 

(<10). Van de 64 microscopisch gecheckte vondsten van H. helobia zijn er slechts 6 van na 

15 september, en daarvan 4 uit het extreme jaar 2018. De absoluut laatste vondst in het 

seizoen betreft 1 exemplaar op 25 september.  

Gezien het voorgaande is het verantwoord om alle als Vuurzwamgroep opgegeven 

waarnemingen van voor 15 september tot H. helobia te rekenen en alle waarnemingen van 

na die datum tot H. miniata var. miniata. Dit is overeenkomstig doorgevoerd in het voor de 

analyses gebruikte bestand.  

  

De variëteit H. miniata var. mollis is zeer waarschijnlijk een onbetekenende gele kleurvariant 

en door het voorkomen van overgangen soms lastig te scheiden van de typische rode 

variant. Daarom worden beide variëteiten net als in de vorige rapportage samengevoegd tot 

Hygrocybe miniata.  

  

Sneeuwzwammetjes – Hygrocybe virginea (en variëteiten)  

Van het Sneeuwzwammetje worden 3 variëteiten onderscheiden: het Gewoon 

sneeuwzwammetje Hygrocybe virginea var. virginea, het Smoezelig sneeuwzwammetje H. 

virginea var. ochraceopallida en het Gevlekt sneeuwzwammetje H. virginea var. fuscescens. 

Het Smoezelig en het Gevlekt sneeuwzwammetje hebben een voorkeur voor kalkrijke 

duingraslanden (Arnolds 2015a). Het Gewoon sneeuwzwammetje heeft een veel bredere 

ecologische amplitudo. Het vrij zeldzame Gevlekt sneeuwzwammetje is goed herkenbaar en is 
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in het verleden meermalen aangetroffen in het meetnet. Beide andere variëteiten worden nog 

steeds regelmatig gevonden en gemeld.  

In de vorige rapportage is ervoor gekozen de variëteiten van het Sneeuwzwammetje niet 

meer te onderscheiden, vooral omdat het verschil tussen var. virginea en var. 

ochraceopallida erg lastig is door vele intermediaire exemplaren. In de periode 2010-2019 

hebben waarnemers bij iets minder dan de helft van de meldingen toch onderscheid gemaakt 

tussen de variëteiten. Op grond daarvan blijkt var. virginea veel algemener dan var. 

ochraceopallida. H. virginea var. fuscescens is sinds 2010 niet meer gemeld. Voor de 

analyse wordt geen onderscheid gemaakt tussen de variëteiten en zijn alle waarnemingen 

opgenomen onder de naam Sneeuwzwammetje Hygrocybe virginea.  

  

Geel gekleurde Knotszwammen  

Met ingang van 2011 mogen geel gekleurde Knotszwammen niet meer als soortengroep 

worden opgegeven. In het meetnet worden 5 min of meer gele soorten gevonden. De 

Heideknotszwam Clavaria argyllacea is in het veld zeer gemakkelijk te herkennen aan de 

grootte en typische bleekgele kleur. Hij komt bovendien alleen bij struikhei voor en is in praktijk 

beperkt tot vlak 32 (Heitje).   

  

De Verblekende knotszwam Clavulinopsis luteoalba heeft een duidelijke oranjezweem en 

wordt daarom in het veld al herkend. Twijfelgevallen zijn ingestuurd en microscopisch 

nagedetermineerd.  

  

Het blijkt helaas niet mogelijk om de Fraaie knotszwam Clavulinopsis laeticolor en de Gele 

knotszwam Cl. helvola in het veld van elkaar te onderscheiden. Daarom zijn vrijwel alle 

vondsten microscopisch gedetermineerd. Toch bleken er in de telvlakken drie records te zijn 

die als groep Clav helv/laet waren ingeboekt.   

Omdat het maar een heel klein percentage van de waarnemingen betreft, is hier gekozen 

voor een handmatige aanpassing.  

Clav helv/laet, vlak 01, 12-10-2012, 160 exemplaren: gesplitst in 80/80 omdat zowel in 2011 

als 2013 ook beide soorten in het vlak stonden.  

Clav helv/laet, vlak 02, 12-10-2012, 2 exemplaren: omgezet in Cl. helvola, omdat 

gecontroleerde eerdere en latere waarnemingen in dit vlak ook Cl. helvola betroffen. 

Clav helv/laet, vlak 14, 21-10-2013, 5 exemplaren: omgezet in Cl. laeticolor, omdat 

gecontroleerde eerdere en latere waarnemingen in dit vlak ook Cl. laeticolor betroffen.  

  

De Bundelknotszwam Clavulinopsis fusiformis is knalgeel net als de Fraaie en de Gele 

knotszwam. Hij onderscheidt zich van die soorten doordat hij in zeer dichte bundels groeit. 

De soort is daardoor goed herkenbaar. Mocht het verschilkenmerk gemist worden, dan leidt 

de microscopische controle die bij de Fraaie en Gele knotszwam sinds 2011 verplicht is, 

alsnog tot de correcte determinatie. De soort is landelijk uiterst zeldzaam (8 atlasblokken 

sinds 1990, bron: NDFF VA, oktober 2020) en in het meetnet is hij slechts één maal 

gevonden.  

  

Niet telsoorten  

Sommige tellers gaven op hun formulieren ook soorten op die niet (langer) tot de telsoorten 

horen. In de eerste jaren zijn die gegevens gewoon ingevoerd, zodat ze samen met de 

gegevens van telsoorten uiteindelijk ook in NDFF konden worden opgenomen. Vanaf 2016 

worden de gegevens van niet-telsoorten niet meer ingevoerd in het meetnet, maar in plaats 

daarvan apart doorgegeven aan NDFF. In de dataset die gebruikt is voor de analyses zijn 

alle records van niet-telsoorten weggelaten.  
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2e. Aantalsaanduiding per soort per vlak  
  

Voor veel analyses van de telgegevens is één aantalsaanduiding per soort per vlak per jaar 

gewenst. Sommeren is niet zinvol, omdat dan het aantal tellingen per seizoen mede 

bepalend is voor de uitkomst: veel getelde vlakken worden dan overschat. Middelen is ook 

niet zinvol, omdat dan de lage aantallen van tellingen buiten het beste seizoen leiden tot 

onderschatting van veel getelde vlakken.  

  

Een bruikbare maat die ook in mycosociologische studies gebruikt wordt, is de MAC8 

(Barkman 1976; Arnolds 1981; Jalink & Nauta, 1984; Jansen, 1984). De MAC is in feite 

niets anders dan het seizoensmaximum van de betreffende soort in een bepaald vlak, dus 

het maximum aantal vruchtlichamen dat van die soort tegelijkertijd in het vlak stond. 

Theoretisch is er voor elke combinatie soort-vlak-jaar een MAC. Die MAC zal heel vaak 0 

zijn, omdat de betreffende soort in dat jaar niet in dat vlak gevonden is. Die 0-waarden 

hebben verder geen enkele betekenis en zijn daarom niet opgenomen in de dataset met 

MAC-waarden. Onder de aanname dat de hoeveelheid mycelium in de bodem en het 

maximaal aantal vruchtlichamen dat door dat mycelium gevormd kan worden positief 

gecorreleerd zijn, wordt de MAC beschouwd als een maat voor de aanwezigheid van 

mycelium van een bepaalde soort.   

  

Bij de opzet van het meetnet is ervoor gekozen om de tellers een grote mate van vrijheid te 

geven voor wat betreft het aantal bezoeken. Dat varieert daarom van 1 tot 8. In principe is de 

richtlijn dat elk vlak in de periode september-november 3x geïnventariseerd wordt, maar 2 

bezoeken of zelfs 1 in de goede tijd9 kunnen ook een bruikbaar en redelijk representatief 

beeld geven, vooral als het mycologische seizoen door droogte of vroeg invallende vorst 

heel kort is. Ervaren waarnemers spelen daar op in.  

De MAC is nauwelijks gevoelig voor het aantal tellingen per seizoen als de weinig getelde 

vlakken in ieder geval één maal in de beste tijd geteld zijn. De MAC is wel gevoelig voor de 

verschillen tussen een slecht en een goed paddenstoelenjaar als gevolg van het weer. De 

MAC is bruikbaar voor vergelijking van vlakken onderling in het betreffende jaar. Voor het 

relateren van het voorkomen van paddenstoelen aan eenmalig bepaalde grootheden zoals 

vegetatietype, zuur-, vocht- en stikstofindicatie en beheer is het handig om per vlak één 

aantalsmaat per soort te hebben (voor de beschouwde periode van jaren). Hiervoor is in dit 

rapport de GMAC10 gebruikt, ofwel het gemiddelde van de MAC voor alle jaren die tot de 

beschouwde periode horen, dus SOM(MAC)/AANTAL(beschouwde jaren). De MAC van alle 

soorten in alle vlakken en alle jaren is weergegeven in tabblad MAC van bestand 3 data 

2010-2019COMPLEET.xlsx. Deze tabel is zodanig geordend dat er één kolom per jaar is; 

de regels geven de zinvolle soort-PQ combinaties. Zinvol betekent hier dat de combinatie 

alleen wordt weergegeven als de soort ooit in het betreffende vlak gevonden is.  

Bij de bepaling van de aantalsmaat per vlak is geen correctie toegepast voor de oppervlakte 

van de vlakken, omdat het niet zo is dat grote vlakken ook automatisch rijker zijn. Bovendien 

wordt voor tijdreeksen elk jaar exact dezelfde combinatie van vlakken gebruikt en dat 

betekent dat de totale oppervlakte van alle vlakken samen elk jaar gelijk is.  

  

                                                
8 MAC = Maximale Abundantie van Carpophoren  
9 Ook volgens Arnolds (1980) kan één bezoek in het goede seizoen een goed beeld geven van graslandmycoflora.  
10 GMAC = Gemiddelde Maximale Abundantie van Carpophoren  
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2f. Volledigheid van de telreeksen  
  

Inleiding  

Zoals eerder vermeld kent het meetnet twee soorten proefvlakken: PQ’s (kwantitatieve 

vlakken) en kwalitatieve vlakken. PQ’s zijn de vlakken waarvan de grenzen en afmetingen 

vastliggen en waarin de aantallen vruchtlichamen per soort geteld worden.  

Sinds 2011 kent het meetnet ook kwalitatieve vlakken. Dat zijn veel grotere vlakken die niet 

nauwkeurig begrensd zijn en waarin alleen de aanwezigheid van soorten wordt vastgesteld.  

De aantallen per soort worden niet geteld.   

De inventarisatiegegevens uit beide typen vlakken verschillen van structuur en inhoud, 

waardoor ze niet op een uniforme wijze uitgewerkt kunnen worden. De gegevens van de 

kwalitatieve vlakken worden in paragraaf 3e uitgewerkt en in die paragraaf wordt ook de 

bruikbaarheid en volledigheid van de waarnemingsreeksen beschouwd. Het gaat om een 

beperkt aantal vlakken.  

De volledigheid van de PQ-reeksen wordt in deze paragraaf onderzocht.  

  

Telreeksen in PQ’s: 2010-2019  

Bij de uitwerking van de telgegevens wordt gebruik gemaakt van de MAC-methode (zie 

paragraaf 2e) die vrij ongevoelig is voor het aantal veldbezoeken in een jaar. Lastiger is de 

situatie waarin een of meer teljaren geheel ontbreken.   

De volledigheid en continuïteit van de telreeksen is een belangrijk item. Hierna wordt in beeld 

gebracht bij welke PQ’s een of meer onderzoeksjaren ontbreken in de periode 2010-201911. 

Tevens wordt een aanzet gegeven over hoe de gegevens van niet volledige reeksen toch zo 

veel mogelijk gebruikt kunnen worden. Dit wordt vervolgens in paragraaf 2g verder 

uitgewerkt.  

  

Uit de tabel kopgegevens is per PQ het aantal tellingen per seizoen berekend. Hierbij zijn 

alleen tellingen in de periode van 20 augustus tot en met 20 december meegenomen. De 

gegevens zijn weergegeven in tabel 2a. Op basis van de gegevens van tabel 2a zijn alle 

vlakken beoordeeld op hun bruikbaarheid voor de analyse.  

  

In totaal zijn er in de periode 2010-2019 57 PQ’s geteld. Helaas zijn lang niet al deze vlakken 

alle jaren geteld. Hieronder wordt dit nader belicht aan de hand van gegevens van tabel 2a.  

  

Vlakken die niet verder beschouwd worden  

Van die 57 vlakken vallen 7 vlakken direct af, omdat ze maar in één enkel jaar geteld zijn (de 

vlakken 10, 12, 22, 27, 33, 34 en 59, niet opgenomen in tabel 2a). Vlak 59 is pas in 2019 

ingesteld14. De andere genoemde vlakken zijn vervallen op grond van de aanbevelingen in 

de rapportage (Jalink, 2011) en nog wel geteld in 2010. Met name de zeer onaantrekkelijke 

blanco’s (beheer nietsdoen) zijn toen grotendeels beëindigd. In die vlakken waren zelden of 

nooit telfungi te vinden, terwijl het zoeken door de vaak hoge en ruige vegetatie erg 

tijdrovend was.  

Vlak 41 (Zegveld) is twee periodes van twee jaar niet geteld en valt daarom ook af voor de 

analyse. Vlak 41 is na de eerste telling in 2017 beëindigd omdat het vlak door overmatige 

                                                
11 De bruikbaarheid en volledigheid van de gegevens van 2020 worden behandeld in paragraaf 2j. Deze gegevens kwamen 

pas beschikbaar toen een groot deel van de analyses voor deze rapportage al was afgerond. 14 De vlakken die pas in 2020 zijn 

ingesteld zijn eveneens niet in tabel 2a opgenomen.  
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damhertenactiviteit voornamelijk uit kaal zand bestond en er geen graslandsoorten meer te 

verwachten waren.  

   

  Vlak  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

A  01  3  4  1  3  4  4  3  3  4  2  

A  02  3  4  1  3  4  4  3  3  4  2  

A  03  2  3  2  1  3  3  2  2  4  2  

A  04  2  3  2  1  3  3  2  2  4  2  

A  05  2  3  2  1  3  3  2  2  4  2  

A  08  2  3  3  1  3  3  2  2  4  2  

A  09  2  3  3  1  3  3  2  2  4  2  

A  11  3  4  -   3  5  3  3  3  4  1  

A  13  3  4  2  3  5  3  3  3  4  1  

A  14  3  4  2  3  5  3  3  3  4  1  

A  15  3  1  2  7  5  6  5  5  7  4  

A  16  3  1  2  7  8  7  5  5  7  4  

A  17  3  1  2  5  3  3  3  3  2  3  

A  18  3  4  4  4  3  1  2  3  4  2  

A  19  3  4  4  4  3  1  2  3  4  2  

A  20  3  4  4  4  3  1  2  3  4  2  

A  21  3  3  5  5  5  6  5  4  7  5  

A  23  3  3  4  5  5  5  5  4  8  5  

A  24  4  3  3  2  4  3  2  3  4  2  

A  25  3  2  -   6  8  6  4  5  7  4  

A  26  2  3  -   4  3  4  2  3  4  4  

B  28  2  -   -   2  4  3  2  3  4  2  

A  29  2  1  2  2  4  3  2  3  4  2  

A  31  3  4  5  5  3  5  4  3  4  4  

A  32  3  4  4  5  3  5  4  3  4  4  

A  35  3  2  3  3  4  4  4  4  2  3  

A  36  3  2  3  3  4  4  4  4  3  3  

A  37  3  2  3  3  4  4  4  4  2  3  

A  38  3  2  3  3  4  4  4  4  2  3  

A  39  3  2  3  3  4  4  4  4  2  2  

A  40  3  2  3  3  4  4  4  4  2  2  

  41  4  -   -   4  4  3  3  1  -   -   

B  42  4  -   -   4  4  3  3  3  4  3  

B  43  5  1  -   3  3  3  3  3  x  2  

B  44  5  1  -   3  3  3  3  3  x  2  

A  45  6  6  3  4  4  5  3  4  5  6  

A  46  2  3  3  3  5  4  4  4  4  5  

A  47  3  3  2  3  5  4  4  4  4  5  

A  48  3  4  4  5  3  5  4  3  4  4  

B  51  3  5  3  3  5  4  4  4  4  5  

B  70  -   -   -   2  4  3  1  1  x  x  

B  71  -   -   -   2  4  3  3  3  4  4  

B  72  -   -   -   2  5  3  3  3  4  3  

B  73  -   -   -   2  5  3  3  3  4  3  

B  74  -   -   -   2  5  3  3  3  4  4  

B  75  -   -   -   1  4  3  3  3  4  3  

B  76  -   -   -   1  4  3  3  3  4  3  

  77  -   -   -   -   -   3  2  3  3  3  
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  78  -   -   -   -   -   3  2  3  3  3  

  Totaal  140  108  92  149  197  179  154  159  186  145  

  Jaar  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Tabel 2a. Aantal tellingen per vlak per jaar in de periode 20 augustus t/m 20 december (afgeleid uit tabel 

kopgegevens). Uitleg kleurcode proefvlaknummers (kolom Vlak), zie tekst. Verklaring letters eerste 

kolom zie paragraaf 2g.  

1 = enige telling in topseizoen; x = zie tekst; 1 = enige telling buiten topseizoen; 1 = enige telling 

buiten top en onvolledig; - = in het betreffende jaar niet onderzocht  

  

Vlakken met (bijna) volledige telreeks van 2010 t/m 2019  

In totaal 32 vlakken zijn alle jaren geteld en bij 3 andere vlakken ontbreekt slechts één 

teljaar. De nummers van deze 35 vlakken zijn groen in tabel 2a. Om de gegevens van zoveel 

mogelijk vlakken te gebruiken, zijn onder bepaalde voorwaarden jaren met maar één telling 

in de periode 20 augustus – 20 december toch beschouwd als geteld.   

De instructie is liefst 3 tellingen per jaar, minimaal 2. Door het gebruik van de MAC is het effect 

van jaren waarin maar één maal geteld is, niet heel groot. Voorwaarde is dan wel dat die enige 

telling in de gunstige periode eind september – begin november valt. Jaren waarin slechts één 

maal geteld is, zijn nader beschouwd.   

Een eenmalige telling in de gunstige periode (hiervoor is 25 september – 5 november 

aangehouden) is in de tabel groen weergegeven, in de periode daarbuiten oranje. Dit laatste 

is onder andere in 2011 het geval bij de vlakken Waterdellen (15, 16) en Orchideeënpad 

(17). Deze vlakken zijn alle andere jaren sinds 2001 goed geteld en daarom toch 

meegenomen in de analyses. Hetzelfde geldt voor vlak 29 (Groot Zwarteveld). Bij de 

interpretatie van de gegevens zal rekening worden gehouden met de kwaliteit van de 

gegevens in 2011 in deze 4 vlakken.  

Bij de vlakken in de Klompenpan (18, 19 en 20) zijn in 2015 geen tellingen gedaan na eind 

september omdat de vlakken grotendeels stuk gereden waren tijdens de prunus-bestrijding. 

De tellers zijn er nog wel geweest, maar er viel niets te tellen en er zijn daarom geen lijsten 

ingeleverd.  

Bij de vlakken 11, 25 en 26 ontbreekt het onderzoeksjaar 2012. Voor de rest is de reeks 

volledig. In paragraaf 2g zal worden gemotiveerd waarom en hoe voor het ontbrekende jaar 

waarden zijn ingeschat.   

  

Vlakken waarvan 2 opeenvolgende onderzoeksjaren ontbreken  

Bij vlak 28 en 42 ontbreken 2011 en 2012. Van deze vlakken is het vlaknummer in oranje 

weergegeven.   

Ook bij de vlakken 43 en 44 ontbreken de onderzoeksjaren 2011 en 2012. In 2011 is aan 

deze vlakken ver buiten het beste seizoen op 25 november wel een kort veldbezoek 

gebracht en daarbij is slechts vluchtig geteld. Voor de vlakken 43 en 44 zijn in 2018 geen 

tellijsten ingeleverd, maar van diverse bezoeken is bekend dat deze vlakken in dat jaar 

extreem droog waren en totaal geen telfungi bevatten (in tabel gemarkeerd met groene x).  

  

Vlakken met een later startjaar en daarna een reeks t/m 2019  

Vlakken met een later startjaar dan 2010, maar met daarna wel een reeks t/m 2019 kunnen 

mogelijk als aparte groep geanalyseerd worden. De vlaknummers zijn in de tabel blauw 

gemaakt.  

De belangrijkste groep vormen de vlakken met nummer 71 t/m 78 die deels in 2013 en deels in 

2015 pas zijn ingesteld en vanaf dat moment jaarlijks geteld.  

Ook vlak 70 is opgenomen in deze groep. Dit in 2013 ingestelde vlak ging hard achteruit en 

in 2017 werden er geen fungi meer aangetroffen. Voor 2018 en 2019 zijn geen lijsten 
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ingeleverd. In 2018 werden bij losse terreinbezoeken geen fungi gezien, en ook in 2019 werd 

bij een bezoek in oktober niets gezien. Hier kunnen hoogstens enkele exemplaren gestaan 

hebben (in tabel gemarkeerd met groene x).  

  

Omgaan met ontbrekende teljaren  

Bij veel monitoringsprojecten is het mogelijk om voor ontbrekende gegevens een waarde in te 

schatten. Daarvoor zijn allerlei methoden in gebruik, variërend van eenvoudige middeling of 

extrapolatie van waarden uit andere jaren tot complexe statistische algoritmen. Voor onze 

dataset is dat heel lastig, zo niet onmogelijk.  

Ten eerste fluctueren de aantallen per soort heel sterk van jaar en ook nog eens sterk 

verschillend per vlak. Het is bij sterk fluctuerende aantallen niet zonder meer bruikbaar om 

bijvoorbeeld de waarde van het voorgaande en het opvolgende jaar te middelen.  

Veel van de grote fluctuaties zijn terug te voeren op weersomstandigheden, grote droogte of 

juist heel veel regen. Maar van nature vochtige vlakken reageren heel anders op een lange 

periode van droogte dan van nature al droge vlakken. In die vochtige vlakken zijn in droge 

jaren vaak veel fungi te vinden en in natte jaren veel minder. Voor droge vlakken is dat 

waarschijnlijk precies omgekeerd. Inschatten van ontbrekende waarden met gebruikmaking 

van gegevens van het betreffende jaar uit de andere vlakken ligt daarom niet erg voor de 

hand.  

  

  

2g. Aanpak telreeksen  
  

Inleiding  

  

Deze rapportage is opgezet als een analyse van de gegevens uit de periode 2010-2019. Het 

meetnet bestaat al sinds 2001 en de manier van gegevens verzamelen is sinds 2001 niet 

wezenlijk veranderd. De verwachting is dat een langere tijdreeks meer of duidelijker conclusies 

mogelijk maakt. Daarom lag het voor de hand om de gegevens uit de periode 2001-2009 met 

die van 2010-2019 te combineren.   

Een mogelijk probleem daarbij is wel dat hoe langer de periode, hoe groter de kans op 

ontbrekende onderzoeksjaren. In praktijk bleek dat heel erg mee te vallen en kon voor een 

set van 34 PQ’s een tijdreeks gemaakt worden van 2002 tot en met 2019. Dit wordt 

hieronder nader uitgewerkt.  

  

Lange tijdreeks  

  

Selectie van de vlakken voor de lange tijdreeks  

Voor de constructie van een lange tijdreeks is gebruik gemaakt van het door Jalink (2011) 

beschreven bestand12 van de periode 2001-2009.  

Als eerste is gekeken voor hoeveel van de 35 vlakken met een (bijna) volledige telreeks van 

2010-2019 er ook een (bijna) volledige reeks uit de periode 2001-2009 beschikbaar was. 

Daarbij bleek 2001 geen handig startjaar, omdat 9 van die vlakken pas sinds 2002 geteld 

worden. Het bleek dat maar liefst 29 van de 35 vlakken in de periode 2002-2009 een 

volledige tijdreeks hadden. Van drie vlakken (23, 47 en 48) ontbrak één teljaar en van twee 

vlakken (21, 46) ontbraken twee teljaren, maar dat waren geen op elkaar volgende jaren. 

                                                
12 Invoer2001-2009compleet.xls, vooral de tabbladen: ‘MAC1’, ‘MAC2’, ‘kopgegevens’, ‘beheer’ en ‘telgegevens norm’ 16 
Begin januari 2021 kwamen de telgegevens van 2020 beschikbaar. In paragraaf 2j is aangegeven hoe deze gebruikt zijn om 

de lange reeks met nog een jaar te verlengen, zodat deze reeks nu de periode 2002-2020 beslaat.  
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Slechts één vlak (51) is in die periode helemaal niet geteld, en is dus niet bruikbaar voor een 

lange reeks.  

  

Als het verantwoord en mogelijk is om voor die ontbrekende jaren de missende waarden in te 

schatten, dan ontstaat er een dataset van 34 vlakken (zie tabel 2b met een reeks van 2002 

t/m 201916. De 34 vlakken zijn aangeduid met een A in de eerste kolom van tabel 2a.  

  

    

Vlak  Naam van proefvak  Start  Reeks 2002-2009  Reeks 2010-2019  

01  Haasveld zuidwest   2001  compleet  compleet  

02  Haasveld zuidwest   2001  compleet  compleet  

03  Vijfsprong plag nieuw  2001  compleet  compleet  

04  Vijfsprong plag oud  2001  compleet  compleet  

05  Vijfsprong niet geplagd  2001  compleet  compleet  

08  Starrenbroek   2001  compleet  compleet  

09  Starrenbroek Plag   2001  compleet  compleet  

11  Wouwenvlak  2001  compleet  2012 ontbreekt  

13  De Keet   2001  compleet  compleet  

14  De Keet   2001  compleet  compleet  

15  Waterdellen   2001  compleet  compleet  

16  Waterdellen   2001  compleet  compleet  

17  Orchideeënpad  2001  compleet  compleet  

18  Klompenpan  2001  compleet  compleet  

19  Klompenpan   2001  compleet  compleet  

20  Klompenpan   2001  compleet  compleet  

21  Ronde vlak   2001  2004 en 2008 ontbreken  compleet  

23  Ronde vlak   2001  2008 ontbreekt  compleet  

24  Groot Zwarteveld M3  2001  compleet  compleet  

25  GZV Plagstrook langs oever  2001  compleet  2012 ontbreekt  

26  Wegberm Groot Zwarteveld  2001  compleet  2012 ontbreekt  

29  Groot Zwarteveld M2  2001  compleet  compleet  

31  Heitje wegberm  2002  compleet  compleet  

32  Heitje zuid   2002  compleet  compleet  

35  Eiland van Rolvers west, overstap  2002  compleet  compleet  

36  Eiland van Rolvers west, berkje  2002  compleet  compleet  

37  Eiland van Rolvers dijkje  2002  compleet  compleet  

38  Eiland van Rolvers west blanco  2002  compleet  compleet  

39  Eiland van Rolvers oost, overstap  2002  compleet  compleet  

40  Eiland van Rolvers, peilbuis  2002  compleet  compleet  

45  Astrids Driftje  2002  2003 en 2007 ontbreken  compleet  

46  Kuil tegenover Keurs' weitje   2002  2007 ontbreekt  compleet  

47  Brederodepad, weitje bij hek   2002  compleet  compleet  

48  Bocht in de weg Heitje  2003  2002 ontbreekt  compleet  

Tabel 2b. Overzicht van de voor de lange reeks geselecteerde vlakken. In de kolom Start staat het 

jaar waarin het vlak is ingesteld.  

  

Inschatten van waarden voor ontbrekende teljaren  

Inschatten van ontbrekende teljaren is bij paddenstoelen lastiger dan bij veel andere 

organismegroepen, omdat de fluctuaties van jaar tot jaar bij paddenstoelen vaak groot zijn. 

Om die reden zijn alle vlakken waarvan in twee of meer op elkaar volgende jaren 

telgegevens ontbreken niet meegenomen in de selectie.  
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Omdat het maar om heel weinig ontbrekende data gaat, is het inschatten van ontbrekende 

waarden handmatig gebeurd. Daarbij zijn de volgende beslisregels gehanteerd:  

• er is alleen een waarde ingeschat voor soorten die zowel in het voorafgaande jaar als het 

opvolgende jaar in het vlak aanwezig waren;  

• als schatting is het gemiddelde van de aantallen in het voorafgaande en opvolgende jaar 

genomen, tenzij anders vermeld (bijv. omdat één van die waarden een zeer duidelijke 

uitschieter was).  

In tabel 2c is aangegeven voor welke soorten in welk vlak en jaar een inschatting is gemaakt.  

    

Vlak  Jaar  Actie  

11  2012  waarde ingeschat voor Hygrocybe psittacina  

21  
2004  
2008  

waarden ingeschat voor Hygrocybe miniata-helobia groep (in beide jaren)  

23  2008  waarden ingeschat voor Clavulinopsis luteoalba en Hygrocybe miniata-helobia groep  

25  2012  waarden ingeschat voor Hygrocybe conica en Hygrocybe miniata  

26  2012  

waarden ingeschat voor Clavulinopsis luteoalba, Hygrocybe ceracea, Hygrocybe 

conica, Hygrocybe insipida, Hygrocybe psittacina, Hygrocybe virginea en Hygrocybe 

miniata – helobia. De waarde van Hygrocybe miniata – helobia is op 20 gesteld omdat 

2011 een uitschieter was (meer dan 10x zo hoog als enig ander teljaar)  

46  
2003  
2007  

waarden ingeschat voor Hygrocybe virginea (in beide jaren)  

47  2007  waarden ingeschat voor Hygrocybe virginea  

48  2002  
waarden ingeschat voor Hygrocybe acutoconica, Hygrocybe conica, Hygrocybe 

conicoides (door extrapolatie omdat in 2001 ook niet was geteld)  

Tabel 2c. Overzicht van vlakken, soorten en jaren waarvoor ontbrekende waarden zijn ingeschat.   

  

De hele dataset bestaat uit 612 vlak-jaarcombinaties (34 vlakken x 18 teljaren). Uit tabel 2c 

blijkt dat er voor 10 vlak-jaarcombinaties een inschatting gemaakt moest worden. Dat is 

slechts 1,6% van het totaal aan vlak-jaarcombinaties en daarmee inderdaad vrijwel 

verwaarloosbaar. De betreffende inschattingen zijn blauw gemarkeerd in de MAC-tabellen 

(bestand 6 reeks 2002-2019 basis.xlsx, tabbladen new2001-2009 compact en new20102019).   

De koppeling van de bestanden is tot stand gebracht door de MAC-tabellen van 2002-2009 

en 2010-2019 naast elkaar te plakken op zodanige wijze dat er voor elke combinatie soortPQ 

een record ontstond met MAC-waarden voor de 18 beschouwde jaren. Daar waren nog een 

paar kleine aanpassingen in de data voor nodig, die hieronder benoemd worden.  

  

Overige aanpassingen t.b.v. de lange tijdreeks  

In de periode 2001-2009 zijn alle vuurzwammetjes als één verzamelsoort (de Hygrocybe 

miniata-helobia groep) uitgewerkt en ook als zodanig in de MAC-tabel opgenomen (Jalink, 

2011). Uitsplitsen is gezien de grote frequentie van voorkomen en het ontbreken van relevante 

informatie die als onderbouwing kan dienen niet zinvol. Daarom zijn deze soorten voor de 

periode 2010-2019 ook samengevoegd in de lange tijdreeks. De samenvoeging van beide 

soorten is doorgevoerd bestand 6 reeks 2002-2019 basis.xlsx.  

  

Vlak  Jaar  Actie  

13  2005  verzamelsoort Clavulinopsis helvola/laeticolor (3 exempl.) aan Clavulinopsis 

laeticolor toegerekend, omdat Clavulinopsis laeticolor in de directe nabijheid heel 

talrijk was in 2005 en Clavulinopsis helvola helemaal niet  

16  2002  verzamelsoort Clavulinopsis helvola/laeticolor (4 exempl.) aan Clavulinopsis 

laeticolor toegerekend, omdat die soort daar het meest gevonden is  
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26  2005  verzamelsoort Clavulinopsis helvola/laeticolor (12 exempl.) aan Clavulinopsis 

helvola toegerekend, omdat die soort daar ook in andere jaren gevonden is (en 

Clavulinopsis laeticolor niet)  

29  2002  verzamelsoort Clavulinopsis helvola/laeticolor (300 exempl.) toegerekend aan 
Clavulinopsis luteoalba, omdat die soort de enige knotszwam is die in de periode  
2003-2019 in dat vlak gevonden is; het is waarschijnlijk dat de aanduiding  
Clavulinopsis helvola/laeticolor op een misidentificatie berust  

45  2004,  
2006,  
2007  

verzamelsoort Clavulinopsis helvola/laeticolor (resp. 16, 58 en 112 exempl.) is voor 

elk jaar 50/50 toegerekend aan Clavulinopsis helvola en Clavulinopsis laeticolor 

omdat beide soorten frequent en soms tegelijkertijd in dit vlak voorkomen  

Tabel 2d. Overige aanpassingen t.b.v. de lange tijdreeks.  

  

In de periode 2001-2009 is in enkele gevallen de verzamelsoort Clavulinopsis 

helvola/laeticolor gebruikt (voor niet met zekerheid gedetermineerde vondsten) naast de 

afzonderlijke soorten Clavulinopsis helvola en Clavulinopsis laeticolor. In de periode 

20102019 is deze verzamelsoort niet meer gebruikt. Alsnog alles samenvoegen, zoals bij de 

vuurzwammetjes, leidt tot onnodig groot informatieverlies. Daarom zijn de waarnemingen 

van Clavulinopsis helvola/laeticolor alsnog toegekend aan één van beide soorten, zoals 

beschreven in tabel 2d.   

  

Korte tijdsreeks  

  

Naast de 34 vlakken (groep A) die uiteindelijk voor de lange reeks gebruikt zijn, zijn er ook nog 

15 vlakken met een reeks die na 2012 begint en tot en met 2019 doorgaat. In tabel 2e worden 

2 opties getoond om ze als reeks te gebruiken. Hoe korter de periode, hoe meer vlakken 

meetellen. Omdat we sterk in trends geïnteresseerd zijn, is gekozen voor de langst mogelijke 

periode. Daarbij wordt de informatie gebruikt van de vlakken die alle jaren geteld zijn van 2013 

tot en met 2019 (groep B).  

  

Periode   Vlaknummers  Aantal  

2013-2019 (groep B)  28, 42, 43, 44, 51, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76  12  

2015-2019  groep B + 77, 78  15  
Tabel 2e. Opties voor het combineren van vlakken voor de korte tijdreeks.  

  

  

2h. Vegetatietype en Ellenbergwaarden  
  

In de zomer van 2020 zijn door Harm Snater en Joop Mourik van 44 PQ’s en 6 kwalitatieve 

vlakken vegetatieopnamen gemaakt, inclusief mossen en korstmossen. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de Tansley-schaal. Deze opnamen zijn door Joop Mourik ingevoerd in 

Turboveg en vervolgens zijn aan de hand van de opnamen Ellenbergindicaties berekend 

voor vocht (V), voedselrijkdom (N) en zuurgraad (pH). Bij deze berekening wordt het 

gewogen gemiddelde bepaald van de Ellenberggetallen van de samenstellende soorten met 

de abundantie als weegfactor (zie bijlage 5).   
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Harm maakt de vegetatieopname van vlak 28 (Groot Zwarteveld, links). Detail van de vegetatie van 

vlak 19 (Klompenpan, rechts). Foto’s Leo Jalink.  

  

Zuurgraad, voedselrijkdom en vocht zijn belangrijke standplaatsfactoren die mede bepalen welke 

plant waar kan groeien. Een Ellenberggetal kwantificeert de ecologische voorkeur van een plant 

voor een bepaalde standplaatsfactor. Door de Ellenberggetallen van de samenstellende planten 

van een vegetatieopname te combineren en daarbij de abundantie mee te wegen, kan een vrij 

betrouwbare schatting gemaakt worden voor de waarde van die standplaatsfactor op de locatie van 

die vegetatieopname, de Ellenbergindicatie. De term Ellenbergwaarde wordt in dit rapport gebruikt 

als verzamelterm voor de milieufactoren waarvoor Ellenberggetallen bestaan (dus zuurgraad, 

voedselrijkdom, vocht, etcetera).   

  

  

Van alle vlakken is indien mogelijk het (dominante) vegetatietype bepaald. Daarbij is gebruik 

gemaakt van de voor de AWD ontwikkelde typologie van Til & Mourik (1999) en een latere 

aanvulling en verfijning daarvan (Oosterbaan et al., 2018).  

Omdat kwalitatieve vlakken per definitie niet homogeen hoeven te zijn, worden deze vlakken 

verder niet gebruikt voor de analyse van de relatie tussen vegetatie en het voorkomen van 

graslandfungi. Het vervolg van deze paragraaf gaat daarom alleen over PQ’s.  

  

Bij het toekennen van vegetatietypen bleek dat dit bij een aantal PQ’s lastig was. Een van de 

mogelijke oorzaken is de overbegrazing van sommige vlakken. In de sterk beïnvloede, 

gemillimeterde vegetatie komen veel kale plekken voor waar allerlei soorten konden kiemen 

die normaal niet in dat vegetatietype voorkomen. Dit bemoeilijkt de vertaling van de 

vegetatieopname in een type.   

Een andere oorzaak is dat sommige opnamen inhomogeen zijn. Het gaat hierbij om de 

vlakken 15, 16, 17, 36, 39 en 45. Voor een deel komt dat omdat de vlakken zelf inhomogeen 

zijn (geworden). De meeste vlakken zijn immers al bijna 20 jaar geleden beoordeeld als 

homogeen. Dat kan sindsdien veranderd zijn door gewijzigde milieuomstandigheden zoals een 

lokale stijging of daling van de grondwaterstand, een verandering van de vegetatie, de 

voortgaande stikstofdepositie en menselijke activiteiten zoals betreding en beheer. Dit zijn 

allemaal factoren die niet homogeen verdeeld hoeven te zijn.  

Voor een deel komt de inhomogeniteit doordat de betreffende vegetatieopname onbedoeld 

een groter vlak beslaat dan het wasplaten PQ. Te grote vlakken hebben ook invloed op de 

representativiteit van de Ellenbergindicaties.  

Met gebruikmaking van foto’s van de betreffende vlakken, extra informatie over de ligging en 

begrenzing en veldkennis is voor deze vlakken alsnog het vegetatietype bepaald. Voor vlak 

15 (V3-V6t) lukt dit niet goed, omdat het vlak zelf te inhomogeen blijkt. Bij PQ 39 is sprake 
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van duidelijke inhomogeniteit van de opname die samenhangt met een te ruim gekozen 

opnamevlak en om die reden zijn waarschijnlijk ook de Ellenbergindicaties minder 

representatief. Dit vlak wordt daarom niet gebruikt in analyses waarbij Ellenbergindicaties 

een rol spelen. Voor de vlakken 16, 17, 36 en 45 is geen aanleiding om te veronderstellen 

dat de Ellenbergindicaties niet representatief zouden zijn.  

  

Een tweede probleem is dat helaas niet van alle PQ’s vegetatieopnamen gemaakt zijn. Het 

betreft de vlakken 02, 04, 11, 26, 31 en 37. Vlak 26 (wegberm Groot-Zwarteveld) is door zijn 

aard waarschijnlijk onvoldoende homogeen en daarom hier niet verder in beschouwing 

genomen. Voor de overige genoemde vlakken kon aan de hand van terreinfoto’s, informatie 

uit de vegetatiekartering en veldkennis alsnog een vegetatietype worden toegekend. 

Uiteraard doen ook deze vlakken niet mee in analyses waarbij Ellenbergindicaties een rol 

spelen.  

  

Ten slotte zijn er ook nog vegetatieopnamen van enkele vlakken die niet in deze rapportage 

betrokken worden, omdat er onvoldoende mycologische gegevens van zijn. Dit geldt voor 

vlakken die na 2014 zijn ingesteld. Het gaat om de PQ’s 77, 78, 80, 81, 82, 83 en 84.  

Alle verzamelde vegetatiegegevens, inclusief de berekende Ellenbergindicaties en de 

toegewezen vegetatietypen zullen worden opgenomen als digitale bijlage bij dit rapport.  

  

In totaal resulteert het bovenstaande in 41 PQ’s (tabel 2g) waarvan voldoende mycologische 

gegevens zijn en waaraan een vegetatietype kon worden toegekend. Het gaat om 15 

vegetatietypen, waarvan sommige ook nog in een aantal subtypen voorkomen. Veel 

vegetatietypen zijn maar met een of twee vlakken vertegenwoordigd en daarom zijn de typen 

in overleg met Joop Mourik op de in tabel 2f weergegeven wijze geclusterd.  

  

Cluster  Opgenomen hoofdtypen  Aantal  Karakterisering  

Dr-o  G13, G15, G16, M5, M8, V1  15  droog – vrij droog, ontkalkt  

Dr-k  G14, G4, M3  4  droog, kalkrijk  

V2  V2  6  vochtig – droog, kalkhoudend   

V3  V3  4  vochtig, neutraal  

V5  V5  3  vochtig, ontkalkt  

V6  V6  7  vochtig, kalkrijk  
Tabel 2f Clustering van vegetatietypen t.b.v. analyse relatie vegetatietype – graslandfungi  

(karakterisering van clusters door Joop Mourik). Aantal geeft het aantal vlakken. De gebruikte codes 

en de bijhorende namen van de vegetatietypen zijn opgenomen in bijlage 3.  

  

Typen L3 (jong berkenbos) en R6 (ruigte) komen elk maar 1 keer voor en passen niet goed 

bij de andere onderscheiden typen. Ze worden daarom niet verder gebruikt in deze analyse.  

  

  Vegtyp  Ellenb  Clus      Vegtyp  Ellenb  Clus      Vegtyp  Ellenb  Clus  

01  G15 (-V3)  ja  Dr-o    20  V5t  ja  V5    42  M8  ja  Dr-o  

02  V3  nee  V3    21  V3je  ja  V3    43  R6ce  ja  x  

03  V2v  ja  V2    23  V6t  ja  V6    44  V2d  ja  V2  

04  V2v  nee  V2    24  V1  ja  Dr-o    45  V6t  ja  V6  

05  V2d-V2v  ja  V2    25  V2d-V2v  ja  V2    46  G4ca  ja  Dr-k  

08  M5  ja  Dr-o    28  V1  ja  Dr-o    47  G4ca  ja  Dr-k  

09  V2d  ja  V2    29  V5je  ja  V5    48  G13  ja  Dr-o  

11  V6y (-R6ce)  nee  V6    31  G13  nee  Dr-o    71  G15  ja  Dr-o  

13  V6t  ja  V6    32  G16  ja  Dr-o    72  G15  ja  Dr-o  
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14  G14  ja  Dr-k    35  G15  ja  Dr-o    73  V6t  ja  V6  

16  V6js  ja  V6    36  L3  nee  x    74  V3je  ja  V3  

17  V6t (-V3je)  ja  V6    37  G15  nee  Dr-o    75  V3  ja  V3  

18  G13  ja  Dr-o    39  M3  nee  Dr-k    76  G15  ja  Dr-o  

19  V5t  ja  V5    40  G15  ja  Dr-o            

Tabel 2g. Vegetatie in de PQ’s. Per PQ wordt het vegetatietype (Vegtyp), de beschikbaarheid van een 

bruikbare Ellenbergindicatie (Ellenb) en het cluster (Clus) waartoe het vlak op basis van het 

vegetatietype gerekend wordt, vermeld. Van vlakken waarvan geen recente vegetatieopname bestaat, 

is het vlaknummer blauw weergegeven.  

  

Bepalen relatie vegetatietype-graslandpaddenstoelen  

Voor de analyse van de relatie tussen het voorkomen van graslandpaddenstoelen en 

vegetatie worden de telgegevens van 2014-2019 gebruikt. Deze periode is gekozen omdat 

alle in bovenstaande tabel opgenomen vlakken in die periode in alle jaren geteld zijn. Bij een 

langere periode zouden sommige vlakken afvallen omdat zij dan in een of enkele jaren niet 

geteld zijn. Bovendien wordt met het langer worden van de periode ook de afstand in tijd tot 

het moment van de vegetatieopname groter en daarmee de representativiteit mogelijk 

minder. Startjaar 2014 is belangrijk omdat dat een goed paddenstoelenjaar was, net als 

2017.  

Als maat voor het voorkomen van paddenstoelen in een PQ in de periode 2014-2019 is per 

soort het gemiddelde genomen van de MAC-waarden van de afzonderlijke jaren, de GMAC 

(zie paragraaf 2e). Als maat voor het voorkomen van paddenstoelen in een vegetatiecluster 

zijn de GMAC’s van de samenstellende PQ’s gemiddeld. Nul-waarden zijn ook betrokken in 

het gemiddelde. Optellen is geen optie omdat het aantal vlakken per cluster verschillend is 

(tabel 2f).  

  

Bepalen relatie Ellenbergwaarden-graslandpaddenstoelen   

De PQ’s worden per Ellenbergwaarde (V, N of pH) in twee groepen gedeeld. Om praktische 

redenen is dezelfde grenswaarde gebruikt als bij de vorige rapportage (Jalink, 2011). De 

groepen zijn daardoor wel van ongelijke grootte. Als maat voor het voorkomen van een soort 

in een PQ wordt weer de in de vorige alinea beschreven GMAC gebruikt. Vervolgens 

worden voor elke groep PQ’s de GMAC’s gemiddeld en die waarde wordt uitgezet in een 

tabel.  In feite worden de Ellenbergindicaties hier gebruikt als een schatting voor de 

eigenschappen van de bodem van de betreffende PQ’s. Ze vervangen daarmee 

daadwerkelijke chemische of fysische bodembepaling.   

Doordat de schatting is gebaseerd op de vegetatie ter plekke is hij minder gevoelig voor 

fluctuaties in de tijd, bijv. als gevolg van het seizoen of van recente neerslag dan dat dit bij 

fysisch-chemische bepalingen het geval is. Voorwaarde voor een betekenisvolle  

Ellenbergindicatie is wel dat de vegetatie in evenwicht is met de bodemomstandigheden ter 

plekke. De Ellenbergmethode is minder geschikt voor locaties die aan sterke verandering of 

successie onderhevig zijn.  

De resultaten van de analyse van de relatie tussen vegetatie, bodem en 

graslandpaddenstoelen worden in hoofdstuk 4 Vegetatie, bodem en paddenstoelen 

beschreven.  

  

  

2i. Beheer  
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Inleiding  

Zoals eerder vermeld is eind jaren ’70 begin jaren ’80 van vorige eeuw begonnen met 

verschillende vormen van actief duinbeheer. Aanvankelijk ging het vooral om maaien en 

afvoeren en later ook om begrazing en op kleinere schaal om plaggen. De verschillende 

beheervormen hadden gemeen dat ze gericht waren op tegengaan van verruiging van 

duingraslanden. Zeker in de beginfase waren er nog veel vragen naar de effectiviteit van de 

verschillende maatregelen, en naar zowel de positieve als negatieve (neven)effecten van de 

verschillende maatregelen. Bij begrazing kwam daar ook nog de vraag naar de intensiteit 

(hoeveel grazers per hectare), de soort grazer (koe, schaap, etc.) en periode van begrazing 

(jaarrond of een gedeelte van het jaar) bij.  

  

Omdat de effectiviteit van beheer een belangrijke onderzoeksvraag was, is bij de opzet van 

het meetnet gekozen voor een stratificatie waarin de vier toen onderscheiden beheervormen 

(maaien, grazen, plaggen, nietsdoen) elk met voldoende vlakken vertegenwoordigd waren. 

Bij de keuze van de vlakken is er tevens op gelet om een goede spreiding te krijgen in het 

terrein, over vochtig en droog, kalkrijk en kalkarm en dat het liefst ook nog onafhankelijk van 

elkaar. Dat is maar ten dele gelukt. Deels komt dat door de veelheid aan factoren en het 

beperkte aantal vlakken (destijds bijna 50). Deels komt het doordat sommige combinaties 

niet of nauwelijks voorkomen: zo wordt begrazing weinig toegepast in heel natte gebieden en 

dan meestal nog in combinatie met aanvullend maaien. Voor een uitgebreidere bespreking 

hiervan wordt verwezen naar Jalink (2011).   

  

Bij de opzet van het meetnet werd ervan uitgegaan dat het beheer in de vlakken een 

constante zou zijn. Al na enkele jaren bleek dat niet het geval. Vlakken die gekozen waren 

als blanco (nietsdoen) bleken toch gemaaid of kwamen in een begrazingsgebied te liggen. 

Dat overkwam ook sommige vlakken die bij het instellen ervan maaibeheer kenden. Om die 

reden is al in 2003 besloten om de tellers te vragen om ook informatie te geven over het 

daadwerkelijk gevoerde beheer. Voor de periode tot en met 2009 zijn die gegevens 

uitgewerkt en samengevat in Jalink (2011). Een van de conclusies was dat een deel van de 

oorspronkelijke stratificatie naar beheertype in de periode 2001-2009 verloren was gegaan. 

Berichten van de tellers duidden er op dat dit proces sinds 2010 in een versneld tempo en op 

grotere schaal zou zijn doorgegaan, maar dat blijkt bij nader inzien maar ten dele waar (zie 

tabel 2h).  

  

Een tweede tendens is dat de beheervormen meer divers worden en dat steeds vaker 

maatwerk plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is het selectief maaien van Pitrus in verder al 

dan niet begraasde gebieden. Een ander voorbeeld is spragelen, in feite een soort tussenvorm 

tussen maaien en plaggen, waarbij de vegetatie gemaaid en inclusief de strooisellaag wordt 

afgevoerd. Ook bij beweiding waren er wisselingen, zowel in soort grazer (schaap, koe) als in 

veebezetting, begrazingsperiode en een al of niet geherderde kudde (bij schapen). Ook 

werden soms delen van het terrein tijdelijk uitgerasterd (delen van ’t Heitje bijvoorbeeld). Uit de 

bespreking van de Heideknotszwam (paragraaf 3c) en hoofdstuk 5 blijkt hoe belangrijk de 

details met betrekking tot het gevoerde beheer kunnen zijn.   

  

Een laatste niet onbelangrijke ontwikkeling is de toename van de begrazingsdruk door 

Damherten in veel van de vlakken, ook in gemaaide vlakken. Die mate van begrazing is heel 

moeilijk te objectiveren en omdat het niet voorzien was, is er ook geen informatie over 

gevraagd aan de tellers. In de loop van 2015 is alle duinbegrazing met beheergrazers 

beëindigd.  
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Vaststellen beheergeschiedenis per vlak  

Met inachtneming van alle nuances die hier voor al genoemd zijn is toch een poging 

gewaagd om per vlak de beheergeschiedenis van 2010-2020 vast te leggen. Daartoe is 

gebruik gemaakt van de informatie op de inventarisatieformulieren aangevuld met informatie 

van Waternet (Mark van Til, Peter Mohlmann) over het gevoerde beheer.  

  

  
Grote grazer en wasplatenteller aan het werk op het Eiland van Rolvers (links). Pitrus wordt niet gegeten 

door koeien (rechts). Foto’s Cora van der Plaats.  

  

Beheer was een verplicht veld op de inventarisatieformulieren. Iets minder dan de helft van 

de gegevens is aangeleverd op jaarverzamelformulieren en daarop heeft de teller het beheer 

in dat jaar al samengevat. De ruime helft is aangeleverd op dagformulieren en voor die 

vlakken heb ik dat alsnog per jaar samengevat. Maaidata (bij benadering) zijn of gemeld 

door de tellers of ze zijn globaal ingeschat als er bij de ene telling nog niet gemaaid was en 

de volgende wel. Als er pas heel laat in het jaar gemaaid is, na het laatste veldbezoek, dan 

komt dat dus niet terug op de telformulieren (een toevallige waarneming daar gelaten). Dit 

geldt trouwens ook voor andere aspecten van beheer: veel tellers komen alleen in de 

maanden september tot november in hun vlakken en hebben dus geen goed zicht op wat er 

in de resterende driekwart van het jaar aan beheer gevoerd is. Pitrus wordt bijvoorbeeld in 

sommige jaren verschillende keren gemaaid, ook in de voorzomer. En bij grote 

begrazingseenheden worden soms ook de grazers gemist omdat die tijdens de tellingen niet 

in of nabij het vlak aanwezig waren.  

Die gegevens over beheer (wel/niet maaien, begrazen, plaggen) van de 

inventarisatieformulieren zijn overgenomen in tabblad beheer 2010-2019 van de spreadsheet 

4 beheergeschiedenis vlakken.xlsx. Deze spreadsheet is als digitale bijlage bij dit rapport 

gevoegd. In tabblad beheer 2010-2019 is ook een kolom opgenomen voor hertenbegrazing 

en een kolom met alle opmerkingen van de tellers. In die commentaarkolom staat ook voor 

zo ver bekend en van toepassing de maaidatum en/of de soort grazer.   

De informatie over hertenbegrazing en -schade is weinig bruikbaar: het was geen verplicht 

veld, dus er zijn geen gegevens voor de meeste vlakken en teljaren. Ook blijkt het, zoals 

verwacht, heel moeilijk te kwantificeren. Wat direct opvalt, is dat het beheer in sommige 

vlakken best wel vaak wisselt en dat vlakken soms ook maar deels gemaaid worden.  

  

Omdat een belangrijk deel van de analyses in deze rapportage gebruik maakt van de lange 

reeks (2002-2020) van 34 vlakken is voor die vlakken ook het beheer in de periode 2002- 

2009 belangrijk. Die informatie is ontleend aan tabblad beheer van spreadsheet 

Invoer20012009.xls (Jalink, 2011) en gecombineerd met de informatie over de periode 2010-

2020.  
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Pogingen om de vlakken op grond van hun beheergeschiedenis in categorieën in te delen, 

bleken uiterst moeizaam en het resultaat was voor discussie vatbaar. Uiteindelijk bleek een 

grafische presentatie in tabelvorm veel meer inzicht te verschaffen, waaronder ook het 

inzicht dat het eigenlijk wel meevalt met de frequentie van beheerwisselingen. Voor de 

meeste vlakken is in ieder geval voor de periode 2001 – 2015 vrij eenvoudig te zien wat het 

dominante beheer was in die periode.  

  

Een regelmatige afwisseling van grijze en blauwe blokjes duidt op maaien in een tweejaars 

cyclus. In sommige gevallen moest een knoop worden doorgehakt. Als tussen 50% en 80% 

van het vlak gemaaid was, dan is in de tabel “gemaaid” (blauw vlak) aangegeven met een 

opmerking, maar als de reden van het minder maaien was dat de rest van het vlak kort 

gegraasd was, dan “gemaaid” aangegeven zonder opmerking. Als minder dan 50% van een 

vlak gemaaid was, is dit aangegeven als nietsdoen (grijs vlak) met blauwe “m”. Ingrepen als 

plaggen of maaien in zeer klein deel van vlak (<20%) zijn niet aangegeven. Selectief Pitrus 

maaien is niet opgevat als maaien, maar apart aangegeven (“junc”). Plaggen is tot 10 jaar na 

dato aangegeven, maar in sommige vlakken is het effect sneller weg en in andere (09 en 25) 

is het meer dan 20 jaar later nog goed zichtbaar.  
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Tabel 2h. Beheergeschiedenis van de vlakken die sinds 2001 / 2002 geteld 

worden. Plaggen tot 10 jaar na dato aangegeven met een P.  

  

Opmerkingen: vlak 03 begin nov 2013 geplagd; vlak 05 na nov 2013 

geplagd; vlak 25 in 1991 geplagd (maar ziet er nog geplagd uit); vlak  

28 in 2017 maar voor 60% gemaaid, rest ruig; vlak 29 in 2013 en  

2018 maar voor 70% gemaaid, rest ruig; vlak 38 lag in begrazingsgebied, 

maar werd 100% gemeden door de grazers; vlakken 06, 07, 10, 12, 22, 

27, 33, 34, 41 niet opgenomen (want na 2010 niet of onvoldoende 

geteld); vlakken 42, 43 en 44 in 2020 niet onderzocht.  

  

In tabel 2i is de beheergeschiedenis van de overige vlakken 

weergegeven.  

  

 
Tabel 2i. Beheergeschiedenis van de PQ’s die pas na 2010 zijn ingesteld en van de kwalitatieve 

vlakken. Plaggen tot 10 jaar na dato aangegeven met een P. Opmerkingen: vlakken 51 en 71 niet 

onderzocht in 2020; vlakken 73, 75, 52k en 65k in 2020 niet gemaaid, maar wel gemillimeterd door 

Damherten.  

  

  

2j. Gegevens 2020  
  

Op het moment dat het grootste deel van de berekeningen en de analyses voor deze 

rapportage waren afgerond kwamen de cijfers voor het jaar 2020 beschikbaar. Dat was te 

laat om ze nog volledig te integreren in de rapportage. Volledige integratie zou ook zeer 

lastig zijn omdat in 2020 een relatief groot aantal vlakken niet geteld is. Maar de oogst van 

2020 is te belangwekkend om de verwerking ervan uit te stellen tot over 10 jaar. Het jaar 

2020 was een uitstekend paddenstoelenjaar en, tegen alle verwachtingen in, zijn ook in de 

vlakken van het meetnet wasplaatgraslanden weer ouderwetse aantallen paddenstoelen 

geteld. Het jaar 2020 kan zich meten met topjaren als 2014 en 2017. Het belang van de 

gegevens van 2020 is dat ze helpen om de resultaten van de afgelopen jaren in het juiste 

perspectief te zien. Heel hoopgevend is dat het met de meeste van de 

wasplaatgraslanden in de AWD kennelijk toch minder slecht gesteld is, dan je op basis 

van de gegevens van 2015-2019 zou denken.  

LEGENDA: 

 MAAIEN 

 GRAZEN 

 NIETSDOEN 

 nog geen PQ 

o zie opmerking 
M ook gemaaid 
m <50% gemaaid 

junc Pitrus gemaaid 
G ook begraasd 

PLAG PLAGGEN 
1995 jaar van plaggen 

P geplagd vlak 
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De 34 PQ’s met een reeks vanaf 2002  

Van de genoemde 34 vlakken zijn er in 2020 4 niet geteld: vlakken 01 en 02 (Haasveld) en 

vlakken 46 en 47 (nabij Brederodepad). Vlak 46 en 47 zijn na 2019 geschrapt omdat er sinds 

2014 geen enkele telsoort meer gevonden was, zelfs niet in het topjaar 2017. Gezien de 

vegetatieverandering van die vlakken werd voor de komende jaren geen verbetering 

verwacht. De invloed van het ontbreken van deze vlakken op de maat voor het voorkomen 

van de soorten in 2020 is daardoor waarschijnlijk nihil. En een bijschatting voor 2020 zou 

voor alle telsoorten op nul uitkomen.  

Dat geldt niet voor vlakken 01 en 02. In die vlakken komen wel meerdere soorten telfungi 

voor en soms in behoorlijke aantallen. Deze PQ’s zijn in 2020 onbedoeld niet geteld als 

gevolg van te laat gesignaleerde bemensingsproblemen. Het is de bedoeling dat ze in 2021 

wel weer geteld worden.  

Om toch zo vergelijkbaar mogelijke aantallen te krijgen, zijn de aantallen voor vlak 01 en 02 

voor het jaar 2020 geschat. Als schatter is het gemiddelde van de MAC’s van de jaren 2014 en 

2017 genomen. In tabel 2j is het resultaat weergegeven. De kolom “Som 30 vlakken” geeft de 

waarde die berekend is op basis van de 30 in 2020 daadwerkelijk getelde vlakken. De kolom 

“Som MAC 2020” is de met behulp van de schattingen voor vlak 01 en 02 aangepaste waarde. 

Uit tabel 2j blijkt dat de invloed van deze correctie uitsluitend bij Fraaie, Gele en Verblekende 

knotszwam substantieel is. Van deze soorten komen hoge aantallen voor in vlak 01.  

Het beschikbaar komen van de gegevens van 2020 en de hierboven omschreven bijschatting 

maakt het mogelijk om de tijdreeks van de 34 vlakken met een jaar te verlengen. De 

analyses en grafieken in paragraaf 3c hebben hierdoor betrekking op de periode 20022020.  

  

Soort  Vlak 01  Vlak 02  Som 30 vlakken  Som MAC 2020  

Kleverige aardtong      315  315  

Droge aardtong  2    316  318  

Ruige aardtong      7  7  

Rupsendoder  2  1  14  17  

Fraaie knotszwam  225  24  371  620  

Gele knotszwam  325  13  678  1016  

Verblekende knotszwam  600  27  1310  1937  

Spitse knotszwam      1037  1037  

Wormvormige knotszwam      20  20  

Broos vuurzwammetje      25  25  

Elfenwasplaat  6    48  54  

Geurende wasplaat      2  2  

Gewoon vuurzwammetje  24  2  1781  1807  

Kabouterwasplaat  45    106  151  

Karmozijnwasplaat      1146  1146  

Kleverige wasplaat      2  2  

Papegaaizwammetje  4    199  203  

Puntmutswasplaat      6  6  

Slijmwasplaat      20  20  

Sneeuwzwammetje      73  73  

Zwartwordende wasplaat  1  1  291  293  

Tabel 2j. Bepaling gebruikte gesommeerde MAC-waarden 2020 ten behoeve van de tijdreeks van 34 

vlakken. De kolommen Vlak 01 en Vlak 02 geven geschatte waarden (Zie tekst)  
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De 12 PQ’s met een reeks vanaf 2013  

Van de vlakken van de korte reeks (2013-2019) is precies de helft in 2020 niet geteld. Het is 

daarom niet mogelijk en ook niet zinvol om deze reeks te verlengen met gegevens van 2020. 

De gegevens van de wel getelde vlakken zijn verder niet gebruikt voor deze rapportage.  

  

Kwalitatieve vlakken  

Van 8 kwalitatieve vlakken was al een tijdreeks van 2013-2019 beschikbaar (paragraaf 3e). Al 

deze 8 vlakken blijken ook in 2020 geteld te zijn, zodat de reeks probleemloos met een jaar 

verlengd kon worden. De analyse in paragraaf 3e betreft daardoor de periode 20132020.  

  

2k. Overig  
  

Nederlandse namen  

In deze rapportage worden vooral Nederlandse namen gebruikt, zowel voor de besproken 

paddenstoelen, als voor vaatplanten en mossen.  

De naamgeving voor paddenstoelen volgt zowel voor de Nederlandse als wetenschappelijke 

namen de Beknopte standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen (Arnolds & Van den Berg, 

2013). Deze naamgeving wordt ook gehanteerd in NDFF Verspreidingsatlas paddenstoelen 

(situatie 2020). De enige uitzondering is Hygrocybe glutinipes, die in deze rapportage wordt 

aangeduid met de naam Kleverige wasplaat (voor een toelichting, zie paragraaf 3c). Bijlage 2 

geeft de namen van alle telsoorten, gesorteerd op Nederlandse naam en op 

wetenschappelijke naam.   

Voor de Nederlandse namen van vaatplanten wordt de nieuwste uitgave van Heukels’ Flora 

van Nederland aangehouden (Duistermaat, 2020). Voor mossen en levermossen volgt de 

naamgeving Siebel & During (2006).  

  

Statistiek  

Door hun aard en vooral door de enorm grote schommelingen van jaar tot jaar (extreem grote 

variatie) lenen de gegevens zich niet voor het gebruik van de meest gangbare, 

parametrische statistische methoden. Gelukkig zijn er ook zeer goede niet-parametrische 

methoden die geen of vrijwel geen eisen stellen aan de verdeling van de gegevens (Siegel, 

1956; Sokal & Rohlf, 1969).  

Het komt slechts zelden voor dat tijdreeksen een min of meer lineair verband laten zien. Om 

die reden is afgezien van het berekenen van lineaire regressies of correlaties. Om toch 

statistisch verantwoorde uitspraken te kunnen doen over voor- of achteruitgang is in deze 

rapportage veelvuldig gebruik gemaakt van de Spearman rang correlatie. Deze correlatie is 

weinig gevoelig voor grote fluctuaties en relatief eenvoudig te berekenen (MacDonald, 2009)13.   

Als significantiegrens wordt 5% aangehouden. Indien p < 0,05, dan wordt de uitkomst 

“significant” genoemd. Indien 0,05 < p < 0,10, dan wordt de uitkomst “bijna significant” 

genoemd. In de overige gevallen is de uitkomst (trend, verschil) “niet significant”.  

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen significant (p < 0,05), sterk significant (p < 0,01) 

en zeer sterk significant (p < 0,001), omdat de meerwaarde daarvan beperkt is. Wel wordt 

overal de p-waarde vermeld, zodat de lezer desgewenst zelf het onderscheid kan maken. Bij 

tijdreeksen van minder dan 11 jaar wordt p niet als een waarde (bijv. p = 0,03), maar als een 

range (bijv 0,05 > p > 0,025) weergegeven. Dit hangt samen met de wijze waarop bij de 

Spearman rang correlatie de p bepaald wordt.  

  

                                                
13 Via http://www.biostathandbook.com/ stelt MacDonald een aantal Excel sheets ter beschikking om zowel parametrische als niet 

parametrische toetsen efficiënt te berekenen.  
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Fijngeschubde aardtong. De witte 

waas wordt veroorzaakt door de 

Aardtongzwameter, een 

parasitaire schimmel. Foto Leo 

Jalink.   

  

3. Graslandpaddenstoelen en hun trend  
  
3a. Inleiding  
  

In dit hoofdstuk worden de soorten besproken die zijn aangetroffen in de vlakken. Als eerste 

wordt informatie gegeven over de ecologie, landelijke verspreiding, landelijke trend en rode 

lijst-status. Deze gegevens zijn grotendeels ontleend aan literatuur (Arnolds, 1980, 1990, 

2015a, 2015b; Arnolds et al., 1995, 2015; Arnolds & Veerkamp, 2008; Boertmann, 2010; 

Knudsen & Vesterholt, 2012; Maas Geesteranus, 1964, 1976; Nauta & Vellinga, 1995).  

Verder is gebruik gemaakt van de informatie uit NDFF Verspreidingsatlas paddenstoelen 

(geraadpleegd in oktober en november 2020). Ten slotte zijn ook de resultaten van de eerdere 

rapportages over onderzoek in (wasplaat)graslanden in de AWD (Nauta & Jalink, 1996; Jalink 

et al., 2000; Jalink, 2011) gebruikt en zo nodig aangevuld met eigen kennis van het 

voorkomen in andere duingebieden zoals die van Goeree, Voorne, Meijendel en de 

Waddeneilanden.  

Na die meer algemene informatie volgt de informatie over het voorkomen in het meetnet en 

over de trend in de AWD. Voor die trend wordt vooral gebruik gemaakt van de gegevens van 

de lange reeks 2002-2020 van PQ’s. In die reeks zijn 34 van de in totaal 57 PQ’s 

opgenomen. De selectie van de vlakken en de totstandkoming van de dataset wordt nader 

beschreven en onderbouwd in de paragrafen 2g en 2j.  

De gegevens van de PQ’s met een korte reeks (2013-2019) worden geanalyseerd in paragraaf 

3d. De uitwerking van de gegevens van de kwalitatieve vlakken is onderwerp van paragraaf 

3e.  

  

Voorafgaand aan de bespreking per soort wordt eerst nog ingegaan op het weer, een factor 

die van grote invloed kan zijn op de aantallen graslandfungi. Er is voor gekozen om dat 

voorafgaand aan de bespreking van de soorten te doen, omdat de patronen in de grafieken 

van individuele soorten daardoor beter leesbaar worden.  
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3b. Het weer en de rijkdom aan graslandpaddenstoelen  
  

Het is bekend dat de aantallen paddenstoelen van jaar tot jaar sterk kunnen fluctueren en 

dat dit in belangrijke mate wordt gestuurd door klimatologische omstandigheden. Het weer 

kan van plaats tot plaats sterk verschillen en de impact is ook niet voor alle begroeiingstypen 

hetzelfde. De paddenstoelen van de zeereep reageren bijvoorbeeld heel anders op het weer 

dan die van bossen of van duingraslanden. In het algemeen worden zeer droge en warme 

zomers meestal gevolgd door een slecht paddenstoelenseizoen, zeker in van nature droge 

duingraslanden en andere open vegetaties. Vochtige duinvalleien profiteren juist vaak van 

droogte (mits niet te extreem), terwijl ze in neerslagrijke jaren te nat en daardoor 

paddenstoelenarm kunnen zijn.  

  

Om een indruk te krijgen van wat goede en wat slechte jaren waren voor de  

wasplaatgraslanden worden in figuur 3.1 de aantallen Wasplaten en de geel gekleurde 

Knotszwammen weergegeven. De overige Knotszwammen en de Aardtongen vertonen zulke 

grote fluctuaties dat ze voor dit doel niet goed bruikbaar zijn. Voor het weer is gebruik gemaakt 

van gegevens van het KNMI14. Er zijn geen gegevens van de AWD of directe omgeving, maar 

wel van Schiphol. Het is een ervaringsfeit dat droogte in de zomer en  

                                                
14 https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/maandgegevens  
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september van grote invloed is op de paddenstoelen in de duingraslanden. Als het pas in 

oktober gaat regenen is het te laat. In figuur 3.2 is daarom de neerslag in de maanden juli, 

augustus en september (zomerneerslag) weergegeven en daarnaast ook de jaarlijkse 

neerslag omdat daarmee uitzonderlijk droge jaren kunnen worden geïdentificeerd. De 

temperatuurgegevens van het KNMI betreffen maandgemiddelden die niet tot heel duidelijke 

jaarlijkse verschillen leiden. Ze zijn daarom hier verder niet gebruikt.  

  

  
Figuur 3.1. De aantallen Wasplaten (links) en geel gekleurde Knotszwammen (rechts) in de 34 

proefvlakken met een reeks van 2002-2020.  

  

  
Figuur 3.2. Neerslagsom weerstation Schiphol (in mm x10; bron KNMI). Links de neerslag per jaar, 

rechts de neerslag in de maanden juli, augustus en september.  

  

In figuur 3.1 valt op dat slechte jaren voor Wasplaten niet noodzakelijk slechte jaren zijn voor 

de beschouwde Knotszwammen. En een globale vergelijking van de figuren 3.1 en 3.2 leidt 

voor sommige jaren tot herkenning (bijv. de zeer slechte jaren 2003, 2009, 2013 en 2018), 

maar het verband is toch niet heel eenduidig. De combinatie langdurige droogte en hitte is 

vaak desastreus voor de mycoflora, maar het is niet zo dat veel neerslag altijd samengaat 

met een goed paddenstoelenjaar. Andere factoren zoals wind (uitdroging), temperatuur en 

vroeg invallende (nacht)vorst spelen ook een rol en het lijkt erop dat na een heel goed 

paddenstoelenjaar vaak een wat minder jaar volgt (vergelijkbaar met een beurtjaar zoals dat 

bekend is van fruitbomen.)  

    

Jr  Wpl  Kn  
zomer 

S.hol  
jaar  

S.hol  
zomer NEM-

oordeel  
herfst  
NEM-oordeel  

NEM-oordeel 

paddenstoelenjaar  

‘02  +  0  gem.  nat   -   -  matig  
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‘03  0  -  droog  droog  
extreem droog 

en heet   
droog  heel slecht  

‘04  +  -  nat  nat  
vochtig en 

normaal  
vochtig en 

normaal  
goed  

‘05  -  0  nat  nat  nat en warm  
warm en heel 

droog  
slecht jaar voor late 

paddenstoelen  

‘06  -  +  nat  nat  wisselend  wisselend  heel wisselend  

‘07  0  +  nat  nat  wisselend  wisselend  
normaal jaar, maar 

vroege nachtvorst  

‘08  0  0  gem.  nat  wisselend  vrij droog  heel wisselend  

‘09  -  -  droog  gem.  
juni en aug 

heel droog, juli 

nat  
droog  

extreem slecht jaar, vooral 

in duinen  

‘10  0  -  nat  gem.  
 nat en 

normaal  
vochtig en 

normaal  
gemiddeld tot matig  

‘11  0  -  nat  gem.  heel nat  zacht  matig tot slecht  

‘12  +  +  nat  nat  
eerst nat en  
koel, aug. vrij  
warm  

droog (in het 

westen nat), 

normaal warm  

vooral in het westen een 

goed jaar dankzij 

septemberregens  

‘13  -  0  droog  gem.  
augustus 

droog  
vochtig  matig  

‘14  +  +  gem.  nat  erg wisselend  
begin herfst heel 

droog  
matig  

‘15  -  -  nat  nat  
tweede helft 

nat  
september nat  

gemiddeld, in het westen 

relatief droog  

‘16  -  -  droog  nat  
heet en 

overwegend 

droog  

heel droog en 

heet  
extreem slecht 

("rampjaar")  

‘17  0  0  nat  nat  
normaal warm  
en in juli nat  

vrij warm, maar 

wel vochtig  
ongekend goed; lang 

seizoen  

‘18  -  -  droog  droog  
extreem droog 

en extreem 

heet   

extreem droog en 

extreem warm  
grijze duinen heel slecht 

(“rampjaar”)  

‘19  -  -  droog  nat  heet en droog  nat  
grijze duinen en 

graslanden zeer 

wisselend; lang seizoen  

‘20  +  +  gem.  nat  
heet maar niet 

heel droog  
nat en normaal   

vooral in het westen een 

topjaar   

Tabel 3a. Beoordeling weer en paddenstoelen. Wpl = Wasplaten; Kn = Knotszwammen; S.hol = 

weerstation Schiphol; NEM = Netwerk Ecologische Monitoring, onderdeel paddenstoelen (bossen en 

zeereep). Bron NEM-gegevens: nieuwsbrieven15 van de paddenstoelenmeetnetten (over 2020 is nog 

geen nieuwsbrief: oordeel gebaseerd op ervaringen NEM-tellers).  

  

Fungi  Omschrijving  Wasplaten  Knotszw.    Weer  zomer Schiphol  jaar Schiphol  

+   goed  > 3000  > 3500    nat  >3000  >8000  

0  gemiddeld  2000-3000  2500 – 3500    gem.   2000-3000  7000-8000   

-  slecht  <2000  <2500    droog  <2000  < 7000  

Tabel 3b. Legenda horend bij tabel 3a. De beoordeling in tabel 3a is gebaseerd op de getallen van 

figuur 3.1 en 3.2.  

  

                                                
15 https://www.mycologen.nl/onderzoek/meetnet/meetnet-nieuwsbrieven/  
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In tabel 3a is de relatie tussen weer en paddenstoelen nog wat verder uitgewerkt. De 

aantallen fungi zijn in 3 categorieën ingedeeld (tabel 3b), de hoeveelheid neerslag eveneens 

en verder zijn de nieuwsbrieven van de paddenstoelenmeetnetten in het kader van het 

Netwerk Ecologische Monitoring (NEM16) bekeken. In die nieuwsbrieven wordt meestal een 

korte kenschets van het weer gegeven en een oordeel over het paddenstoelenseizoen. Op 

die wijze kunnen de bevindingen in de AWD gespiegeld worden aan landelijke ervaringen.  

  

Uit figuur 3.1 en tabel 3b valt af te leiden dat 2012, 2014 en 2020 heel goed waren voor 

zowel Wasplaten als Knotszwammen. De jaren 2002 en 2004 waren goed voor Wasplaten, 

maar niet bijzonder voor Knotszwammen en het omgekeerde is het geval voor de jaren 2006 

en 2007. Wat verder opvalt, is dat de aantallen Wasplaten en Knotszwammen in de periode 

2015 – 2019 opvallend laag zijn. Deels klopt dat met het landelijk beeld en het weer, maar in 

het mycologische topjaar 2017 blijven de graslanden in de AWD duidelijk achter. In mindere 

mate geldt dat ook voor 2015 en 2019, die landelijk als gemiddeld werden beoordeeld. Een 

ander opmerkelijk feit is het lage aantal Knotszwammen in 2004 terwijl het landelijk een heel 

goed paddenstoelenjaar was.  

Het jaar 2014 was voor de paddenstoelen in de AWD een heel goed jaar, terwijl het jaar 

landelijk als matig te boek staat. Dit heeft waarschijnlijk te maken met lokale verschillen in de 

hoeveelheid neerslag, die dat jaar kennelijk in het voordeel van de AWD uitvielen.  

  

  

3c. De soorten en hun trend in de periode 2002-2020  
  

De voor dit hoofdstuk geselecteerde 34 PQ’s vormen een heterogene verzameling van 

vlakken met heel diverse beheergeschiedenis, vochthuishouding en vegetatietypen. Wel 

hebben de vlakken gemeen dat ze allemaal een voldoende betrouwbare telreeks hebben 

van 2002 tot en met in ieder geval 2019. Slechts in enkele incidentele gevallen ontbrak een 

teljaar en zijn de missende gegevens door inschatting ingevuld. Dit betreft slechts 1,6 % van 

alle vlak-jaar combinaties (zie paragraaf 2g voor nadere toelichting).  

Een voordeel van de gekozen aanpak is dat de grafieken gebaseerd zijn op de gegevens 

van een vrij groot aantal vlakken en daardoor winnen aan representativiteit. Een nadeel is 

dat eventueel tegengestelde ontwikkelingsrichtingen, die gezien de heterogeniteit van de 

vlakken verwacht mogen worden, mogelijk deels worden uitgemiddeld. Hierbij valt onder 

andere te denken aan verschillen in beheer en verschillen in gevoeligheid voor droogte.  

  

Het bespreken van de ontwikkeling in de tijd bevat twee onderdelen. Eerst wordt het 

algemene beeld over de hele periode 2002-2020 belicht. Daarna wordt ingezoomd op de 

periode 2010-2019 die in feite de directe aanleiding was voor deze rapportage en het jaar 

2020 dat op het laatst is toegevoegd. De hierboven beschreven volgorde is gebruikt als 

leidraad, maar er is omwille van de leesbaarheid van de tekst soms van afgeweken. In de 

figuren is per soort per jaar de gesommeerde MAC weergegeven. Als je die waarde door 

34 deelt, krijg je het gemiddelde aantal per proefvlak, maar het beeld blijft verder exact 

hetzelfde.  

De relatie van soorten tot vegetatietypen en afgeleide waarden als zuurgraad, vocht en 

voedselrijkdom wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4 en de relatie met beheer in hoofdstuk 5.  

  

                                                
16 https://www.netwerkecologischemonitoring.nl/  
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In de tekst van de soorten wordt ook informatie over trends en hun significantie gegeven. 

Vaak gaat het om de trend van 2002 tot en met 2020, maar soms ook over de trend in 

deelperioden. Dat is steeds duidelijk aangegeven. Voor de berekening van de trend en 

significantiebepaling is gebruik gemaakt van de Spearman Rank Correlation (Siegel, 1956; 

Sokal & Rohlf, 1969; McDonald, 2009). Een trend is significant indien p < 0,05 en bijna 

significant indien 0,05 < p < 0,10. Een eventuele zichtbare toe- of afname is niet significant 

indien p > 0,10.  

  

Aardtongen  

  

Aardtongen (Geoglossum, Trichoglossum) zijn kenmerkend voor mosrijke, niet voedselrijke 

standplaatsen. Ze komen veelvuldig voor in wasplaatgraslanden, schrale bermen en in 

allerlei natuurlijke open grazige vegetaties zoals o.a. duingraslanden. Aardtongen zijn 

gevoelig voor verzuring en vermesting en sommige soorten ook voor verdroging.  

In zijn algemeenheid verschijnen Aardtongen zeer laat in het seizoen, vaak pas in november. 

Dat heeft wel tot gevolg dat vroeg invallende strenge nachtvorst een grote invloed heeft op 

de aantallen. Een of enkele nachten met lichte vorst aan de grond lijken weinig invloed te 

hebben op de aantallen.  

  

  
In de late herfst kunnen Aardtongen heel talrijk zijn. Kortsporige aardtong. Foto Cora van der Plaats.  

  

De Gewone ruige aardtong Trichoglossum hirsutum en de Kleverige aardtong Geoglossum 

glutinosum zijn in het veld goed te herkennen. De overige Aardtongen zijn samengenomen 

onder de noemer Droge aardtong-groep (zie paragraaf 2d voor onderbouwing). Droog heeft 

niet te maken met een standplaatsvoorkeur, maar met de droge (niet kleverige) buitenkant 

van de betreffende aardtongsoorten.  

  

Het jaarlijkse voorkomen van Aardtongen blijkt uitermate grillig. In een vlak waar in jaren 

geen aardtongen gevonden zijn, kunnen ineens (vele) tientallen exemplaren staan, en het 

jaar daarop weer geen enkele. Dit was bijvoorbeeld het geval in vlak 21 (Ronde Vlak) waar in 
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2005 uit het niets 570 “droge aardtongen” opdoken, terwijl daar de drie jaar ervoor en de vijf 

jaar erna geen enkele Aardtong werd gevonden.  

  

Die grilligheid van het voorkomen van Aardtongen is in figuur 3.3 goed terug te zien. Echt 

duidelijke lange termijntrends zijn niet te herkennen.  

  

 
Figuur 3.3. Het voorkomen van Aardtongen in de 34 vlakken met een tijdreeks van 2002-2020.  

  

jaar   
 02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

Gewone ruige 

aardtong  
0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  2  1  0  0  1  

Kleverige 

aardtong  
2  0  2  1  4  1  3  2  3  3  3  0  4  1  0  3  0  3  5  

Droge 

aardtong-groep  
4  1  6  5  4  2  4  1  2  4  5  3  4  4  0  7  3  3  9  

Tabel 3c. Het aantal vlakken per jaar17 waarin Aardtongen zijn aangetroffen (selectie 34 vlakken met 

een tijdreeks van 2002-2020).  

  

De Kleverige aardtong is landelijk vrij algemeen en staat op de Rode lijst als TNB (thans niet 

bedreigd). De soort heeft een landelijke verspreiding en wordt vooral gevonden op 

zandgronden, zowel in de kustduinen als de pleistocene zandgronden in het binnenland. 

Meer dan andere Aardtongen groeit de Kleverige aardtong ook op zure standplaatsen 

(Arnolds et al., 2015).  

De Kleverige aardtong wordt vrijwel jaarlijks in een of meerdere vlakken aangetroffen. Hij 

kwam aanvankelijk nauwelijks voor in de beschouwde vlakken. In het jaar 2006 was de soort 

voor het eerst redelijk talrijk en na een rijk 2008 en 2009 beleefde de soort een topjaar in 

2010. De Kleverige aardtong nam vervolgens in de periode tot 2013 sterk af en schommelt 

sindsdien op een laag niveau. De grote aantallen in 2017 en 2019 worden veroorzaakt door 

één vlak (PQ 25). Het jaar 2020 blijkt het beste tot nog toe. In vlak 25 stonden er weer veel 

                                                
17 Getallen van 2020 gebaseerd op 30 vlakken (zonder bijschatting).  



Wasplaatgraslanden in de AWD – 2  - 58 -  

(44), maar vlakken 05 (Vijfsprong) en 20 (Klompenpan) lieten met resp. 100 en 50 nog 

grotere aantallen zien.  

  

De Gewone ruige aardtong is landelijk vrij algemeen en staat als kwetsbaar op de Rode lijst. 

De verspreiding van de soort heeft een zwaartepunt in de kustduinen van Walcheren tot en 

met de Waddeneilanden. Daarnaast komt de soort verspreid voor in het binnenland. De soort 

heeft een voorkeur voor kalkhoudende bodems en is in de duinen regelmatig te vinden op 

mosrijke noordhellingen.  

De Gewone ruige aardtong wordt slechts af en toe aangetroffen in het meetnet (tabel 3c) en 

uiterst zelden in grote aantallen. De piek in 2015 (fig. 3.3) wordt veroorzaakt door één vlak 

(PQ 25, Groot Zwarteveld, in 1991 geplagde oever).  

  

  
De Gewone ruige aardtong heeft vaak lepelvormige vruchtlichamen en is in het veld al te herkennen 

aan het met stijve haartjes bezette oppervlak. Foto Cora van der Plaats.  

  

Soorten uit de Droge aardtong-groep zijn op 2016 na jaarlijks aangetroffen. Het is jammer 

dat de data niet uit te splitsen zijn tot de afzonderlijke soorten (toelichting zie paragraaf 2d). 

Op basis van materiaal dat ik zelf gezien en gedetermineerd heb, heb ik de indruk dat in 

ieder geval in recente jaren de Kortsporige aardtong G. elongatum de meest algemeen 

voorkomende soort van de soortengroep is18. Daarnaast worden de Slanke aardtong G. 

umbratile (in de strikte zin, dus zonder de Kortsporige) en de Fijngeschubde aardtong G. 

fallax zeer regelmatig aangetroffen. De Brede aardtong G. cookeanum is heel weinig 

gevonden en dat is opmerkelijk omdat die soort in Meijendel en Coepelduynen juist de meest 

algemene Aardtong is.  

De Brede aardtong is landelijk vrij algemeen en staat als kwetsbaar op de Rode lijst. De 

verspreiding heeft een zwaartepunt in de kustduinen van Walcheren tot en met de 

Waddeneilanden. De Brede aardtong heeft net als de Gewone ruige aardtong een 

voorkeur voor kalkhoudende standplaatsen en beide soorten staan vaak in elkaars 

                                                
18 Deze indruk is gebaseerd op AWD-gegevens van 2015-2019 en mijn ervaring in Coepelduynen en Meijendel. Heel 
verrassend was dat bij mijn microscopische determinaties van 2020 in de AWD de Slanke aardtong (100 ex.) veel talrijker was 
dan de Kortsporige (30 ex.). In minder sterke mate gold dit in 2020 ook voor Meijendel.  
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nabijheid. De verspreiding van de pas sinds 2009 herkende Kortsporige aardtong is 

onvoldoende bekend. Het huidige kaartbeeld geeft een zwaartepunt in de kustduinen van 

Den Haag tot Texel (NDFF VA, oktober 2020). Daarnaast komt de soort voor op enkele 

Waddeneilanden en diffuus in het binnenland.  

  

De Slanke aardtong is vrij algemeen. De soort komt voor in de kustduinen van Walcheren tot 

en met de Waddeneilanden en ook redelijk verspreid in het binnenland. In het binnenland 

gaat de soort duidelijk achteruit. Hij staat als kwetsbaar op de Rode lijst. In feite is het 

werkelijke verspreidingsbeeld van deze soort ook niet goed bekend, omdat een onbekend 

deel van de waarnemingen betrekking heeft op de Kortsporige aardtong.  

De Fijngeschubde aardtong is eveneens vrij algemeen en hij staat als TNB op de Rode lijst. 

Hoewel deze soort met name in de duinen noord van Noordwijk met heel wat stippen 

vertegenwoordigd is, heeft deze soort niet echt een verspreidingszwaartepunt in de duinen.  

  

  
De Kortsporige (links) en de Brede aardtong (rechts) horen beide tot de Droge aardtong-groep. Foto’s 

Cora van der Plaats.  

  

Bij de Droge aardtong-groep zijn grote schommelingen zichtbaar en geen echte trend. De 

piek van 2005 is in werkelijkheid 787, maar omwille van de leesbaarheid in figuur 3.3 

vervangen door 400. Het jaar 2020 was voor deze groep aardtongen beter dan alle andere 

jaren, behalve het jaar 2005.  

  

Knots- en Koraalzwammen  

  

Heideknotszwam  

  

De Heideknotszwam Clavaria argillacea groeit vooral op droge tot iets vochtige, 

voedselarme, zure zandgronden en vrijwel altijd vlak bij Struikhei Calluna vulgaris. Het is 

landelijk een vrij algemene soort van heidegebieden, zowel die op de pleistocene 

zandgronden als die in het Waddendistrict. De soort is gevoelig voor vermesting en 

verzuring, maar niet voor verdroging. In het binnenland gaat hij achteruit en hij staat als 

kwetsbaar op de Rode lijst.  
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Figuur 3.4. Het voorkomen van de Heideknotszwam in het enige vlak waar hij voorkomt (vlak 32). Dit 

vlak is sinds 2002 jaarlijks geteld. Foto Leo Jalink.  

  

Binnen het meetnet komt de Heideknotszwam alleen voor in vlak 32 (Heitje). Van 2004 tot 

2008 nam de soort fors toe, om in 2009 terug te vallen naar een veel lager niveau. De 

aantallen schommelen daarna tussen 0 en bijna 40, en gemiddeld genomen gaat de soort 

geleidelijk achteruit (de afgelopen 6 jaar is de soort nog maar in één jaar aanwezig). De 

achteruitgang is significant (2002-2020: rho = - 0,49, p = 0,03).  

De nauwkeurige observaties en aantekeningen van de tellers van vlak 32, Kees en Patricia  

Langeveld, maken het mogelijk om de veranderingen in de aantallen van de  

Heideknotszwam nader te duiden. De hoge aantallen in de periode 2005-2008 horen bij een 

periode zonder (herfst)beweiding met schapen en zonder overmatige begrazingsdruk door 

Damherten. Om de hei tot bloei te laten komen werd een deel van het Heitje (inclusief vlak 

32) in het najaar uitgerasterd met tijdelijk gaas en schrikdraad. In 2009 werd het Heitje wel 

begraasd met schapen en voor vlak 32 staat genoteerd “begraasd en bekeuteld”. De 

herfstbegrazing in 2009 en 2010 vormt een aannemelijke verklaring voor de lage aantallen 

Heideknotszwammen in die periode. In 2011 was er sprake van zwerfbeweiding met een 

kudde schapen met een herder. Daarbij werd vlak 32 weinig begraasd. Dit geldt ook voor 

2012 en verklaart waarschijnlijk de weer wat hogere aantallen Heideknotszwammen in die 

jaren.  

In de jaren na 2012 neemt de begrazingsdruk door Damherten in het Heitje snel toe. Behalve 

de toegenomen aantallen Damherten in de AWD is de plaatsing van het Damherten werend 

raster, eind 2012, hier waarschijnlijk ook debet aan. Damherten die eerder in de bollenvelden 

en weilanden gingen foerageren, konden het duin niet meer verlaten en waren dus voor hun 

voedsel aangewezen op wat in de AWD groeide. Zeker in het eerste jaar was dit in de 

randzones van de AWD extra merkbaar door een ophoping van herten nabij het raster. Die 

sterk toegenomen begrazing door Damherten, in de periode tot en met 2015 ook nog in 

combinatie met schapenbegrazing, past goed bij de gemiddeld lage aantallen  

Heideknotszwammen van na 2012. De omgeving Heitje, Toortsenvlak en Paardenkerkhof is 

nog steeds zeer in trek bij Damherten. Tegen de verwachting in werd de Heideknotszwam 

ook in het topjaar 2020 niet gevonden.   

  

Wit gekleurde Knotszwammen  

  

In het meetnet worden twee wit gekleurde Knotszwammen aangetroffen, de Spitse 

knotszwam Clavaria falcata en de Wormvormige knotszwam Cl. fragilis. Ze komen voor in 

niet of weinig bemeste (schrale) graslanden en in open loofbos en struweel. Beide soorten 

zijn gevoelig voor vermesting en verzuring en in iets mindere mate ook voor verdroging. In 

de rapportage over 2001-2009 (Jalink, 2011) wordt ook nog de Witte sterspoorknotszwam 
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Clavaria asterospora gemeld. Hij is eveneens zuiver wit en onderscheidt zich door 

gestekelde sporen. Inmiddels wordt Cl. asterospora opgevat als een onbetekenende variant 

van de Spitse knotszwam. Het is tekenend dat de enige vondst van de Witte 

sterspoorknotszwam gedaan werd in een vlak waar tegelijkertijd meer dan het tienvoudige 

aantal Spitse knotszwammen stond.  

  

De Spitse knotszwam is een algemene soort met vrij brede ecologische amplitudo. Vestiging 

op plekken waar hij eerder niet stond komt relatief vaak voor. De Spitse knotszwam 

verschijnt vaak al vrij vroeg in de ontwikkeling van wasplaatgraslanden. In de AWD lijkt hij 

zuurmijdend met een voorkeur voor vochtige, iets voedselrijkere plekken (Jalink, 2011). De 

Wormvormige knotszwam is kieskeuriger en heeft een voorkeur voor basenrijke bodems. Hij 

staat vaak in goede wasplaatgraslanden (verschijnt later in de ontwikkeling ervan), maar 

ook op andere voedselarme plekken in mosrijke graslanden en open bossen.  

Nieuwvestigingen van de Wormvormige knotszwam komen minder frequent voor dan bij de  

Spitse knotszwam. Daardoor is de soort veel gevoeliger voor veranderingen van zijn 

standplaats. Dat uit zich ook in de landelijke cijfers (NDFF VA, oktober 2020): de Spitse 

knotszwam is in de periode 1880-2010 in 208 atlasblokken gevonden en sindsdien in 183; de 

Wormvormige is voor 2010 in 148 atlasblokken gevonden, sindsdien in 65. De periodes zijn 

niet gelijk van lengte, maar het verschil tussen beide soorten is zeer opvallend.  

  

De soorten zijn zoals gezegd allebei wit, maar met enige oefening wel in het veld al te 

onderscheiden. Het grootste deel van de vondsten in het meetnet is toch microscopisch 

gecontroleerd.  

  

jaar   02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Spitse 

knotszwam  
2  2  1  2  3  1  3  1  1  3  2  2  8  5  1  6  2  3  5  

Wormvormige 

knotszwam  
1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  3  0  1  0  0  2  

Tabel 3d. Het aantal vlakken per jaar waarin wit gekleurde Knotszwammen zijn aangetroffen (selectie 

34 vlakken met een tijdreeks van 2002-2020). Waarde 2020 zie voetnoot 4.  

  

Uit tabel 3d blijkt dat de Spitse knotszwam beduidend vaker wordt aangetroffen dan de meer 

kritische Wormvormige knotszwam.  

  

De Wormvormige knotszwam komt nooit in grote aantallen voor. De enige uitzondering is 

2015, het enige jaar dat de soort in meer dan twee vlakken gevonden werd. Het is 

onduidelijk waarom 2015 zo’n goed jaar was voor deze soort. Er lijkt geen sprake van een 

trend.  
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Figuur 3.5. Het voorkomen van wit gekleurde Knotszwammen in 34 vlakken met een tijdreeks van 

2002-2020.  

  

De Spitse knotszwam wordt elk jaar wel in een tot meerdere vlakken gevonden. Het 

aantalsverloop van de Spitse knotszwam is veel grilliger en dat komt omdat de soort soms 

enorm talrijk in een vlak aanwezig kan zijn. Vooral proefvlak 16 (Waterdellen) is hier debet 

aan. In dat vlak staan soms meer dan 100 exemplaren, met als uitschieters 1000 in 2015 en 

2020. De jaren 2014, 2015, 2017 en 2020 waren opvallend goed (de soort stond in resp. 8, 

5, 6 en 5 van de 34 jaarlijks getelde vlakken). De grote aantalsschommelingen van de Spitse 

knotszwam in figuur 3.5 worden gedicteerd door vlak 16 waar de soort in sommige jaren zeer 

talrijk is en in andere jaren (vrijwel) ontbreekt. De piek van 2015 is in werkelijkheid 1166, 

maar omwille van de leesbaarheid in figuur 3.5 vervangen door 500. Ook de piek van 2020 is 

op dezelfde wijze aangepast.  

  

  
Vlak 16 (Waterdellen) herbergt in sommige jaren enorme aantallen van de Spitse knotszwam. Foto’s 

Cora van der Plaats.  
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Ondanks de grote schommelingen van jaar tot jaar is er sprake van een statistisch 

significante toename van aantallen vruchtlichamen (2002-2020: rho = 0,52, p = 0,02) en een 

bijna significante toename van het aantal vlakken (rho = 0,43, p = 0,06). Het is niet duidelijk 

waardoor deze toename veroorzaakt wordt.  

  

Geel gekleurde Knotszwammen  

  

Naast de reeds besproken Heideknotszwam zijn er meer min of meer geel gekleurde  

Knotszwammen te vinden in de duinen. Hiervan komen de Verblekende knotszwam 

Clavulinopsis luteoalba, de Gele knotszwam Cl. helvola, de Fraaie knotszwam Cl. laeticolor 

en de Bundelknotszwam Cl. fusiformis voor in de vlakken van het meetnet. Die laatste soort 

wordt zelden gevonden in het meetnet en daarom verderop besproken.  

De Fraaie en de Gele knotszwam zijn in het veld niet te onderscheiden en lijken in ons 

gebied ook ecologisch min of meer dezelfde eisen te hebben. Beide soorten komen 

regelmatig in hetzelfde vlak voor. Ook in de beschikbare literatuur zijn geen duidelijke 

verschillen in de standplaatseisen van deze twee soorten te vinden.   

De Verblekende knotszwam is wel in het veld te herkennen aan de duidelijke zalm- of 

oranjezweem (hij is nooit zo intens en zuiver geel als beide andere soorten).  

  

Alle drie genoemde soorten zijn (vrij) algemeen in de duinen langs de hele kust van  

Nederland. Landelijk is de Gele knotszwam het meest algemeen, maar in de duinen is de 

Verblekende dat. In de duinen is de Verblekende knotszwam duidelijk minder kritisch dan 

beide andere soorten. Hij komt op veel meer plaatsen voor en is vaak een van de eerste 

soorten die zich vestigt bij verschraling van graslanden. Hij groeit ook op wat zuurdere 

bodems die door de Gele en de Fraaie knotszwam gemeden worden. In de AWD hebben 

alle drie de soorten een voorkeur voor relatief zure vlakken. Deze voorkeur is bij de 

Verblekende knotszwam het sterkst (Jalink, 2011, pag. 43). De Gele en Verblekende 

knotszwam waren in de AWD het talrijkst in vlakken met begrazingsbeheer (idem, pag. 35).   

De drie soorten zijn gevoelig voor vermesting en verzuring. De Fraaie, Gele en Verblekende 

knotszwam staan alle drie op de Rode lijst, respectievelijk als kwetsbaar, gevoelig en 

kwetsbaar.  

  

jaar   02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Verblekende 

knotszwam  
11  3  14  17  16  13  17  15  17  16  19  16  20  16  8  16  8  11  17  

Gele 

knotszwam  
5  2  6  6  7  7  10  6  4  6  6  5  8  4  1  7  0  1  9  

Fraaie 

knotszwam  
2  1  2  4  3  3  8  8  3  4  5  10  9  8  6  12  5  7  13  

Tabel 3e. Het aantal vlakken per jaar waarin geel gekleurde Knotszwammen zijn aangetroffen 

(selectie 34 vlakken met een tijdreeks van 2002-2020). Waarden 2020 gebaseerd op tellingen in 30 

vlakken en bijschatting voor de overige vlakken.  
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Figuur 3.6. Het voorkomen van de Gele en Verblekende knotszwam in de 34 vlakken met een 

tijdreeks van 2002-2020.  

  

De Verblekende knotszwam komt jaarlijks voor in een derde tot de helft van de vlakken. Het 

is de meest talrijke soort, maar de aantallen vertonen sterke fluctuaties van jaar tot jaar. Die 

fluctuatie geldt in veel minder sterke mate voor het aantal vlakken. Heel uitzonderlijk is het 

jaar 2003 toen de soort maar in 3 vlakken gevonden is. Het jaar 2003 hoort samen met 2016 

en 2018 tot de slechtste paddenstoelenjaren (tot nog toe) van deze eeuw.  

De Verblekende knotszwam lijkt sinds 2012 een dalende trend in het aantal vruchtlichamen 

te hebben, maar die is niet significant. Het aantal vlakken laat een significant stijgende trend 

zien tot 2014 (2002-2014: rho = 0,71, p < 0,001; ook als het extreme jaar 2003 wordt 

weggelaten blijft de toename significant: p = 0,02). Na 2014 schommelt het aantal vlakken 

zonder dat sprake is van toe- of afname.   

  

De Gele knotszwam laat een heel ander patroon zien dan de Verblekende. Het aantal 

vlakken waar hij gevonden wordt, schommelt maar vertoont geen trend. De fluctuaties in de 

aantallen vruchtlichamen van jaar tot jaar zijn veel minder groot dan bij de Verblekende. De 

eerste jaren van het meetnet neemt hij significant toe tot de piek in het topjaar 2006 van 

deze soort (2002-2006: rho = 0,90, 0,05 > p >0,025). Na 2006 dalen de aantallen gestaag en 

significant (2007-2020: rho = -0,56, p = 0,03). In het extreem droge jaar 2018 is de soort 

helemaal niet gevonden en kennelijk was er in 2019 nog geen sprake van herstel (1 vlak met 

1 exemplaar). Daarentegen liet 2020 weer heel behoorlijke aantallen zien. Vooralsnog is er 

geen verklaring voor het opmerkelijke aantalsverloop met de piek in 2006.  
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Figuur 3.7. Het voorkomen van de Fraaie knotszwam in de 34 vlakken met een tijdreeks van 

20022020. Foto Leo Jalink.  

  

De Fraaie knotszwam laat tot 2014 een significant stijgende trend zien (2002-2014: rho =  

0,87, p < 0,001) om daarna een sterk dalende trend in te zetten tot 2019 (2014-2019: rho = 

0,77, 0,1>P>0,05, bijna significant). Ook deze soort heeft veel te lijden gehad van het 

extreem droge jaar 2018, maar in tegenstelling tot de Gele knotszwam was de soort in 2018 

nog wel hier en daar te vinden en trad er ook weer een herstel op in 2019. In 2020 is er een 

fors herstel, tot het niveau van 2017. Netto is er over de hele periode 2002-2020 sprake van 

een significant stijgende trend (2002-2020: rho = 0,53, p = 0,02). Ook het aantal vlakken 

waarin de soort voorkomt neemt gestaag toe van 1 à 2 in de eerste jaren van het meetnet tot 

maar liefst 13 in 2020 (significant; rho = 0,76, p < 0,001).  

  

Zowel bij de Verblekende als bij de Fraaie knotszwam neemt het aantal vlakken waar de 

soort voorkomt in de periode van het meetnet significant toe. De toename van het aantal 

vruchtlichamen houdt geen gelijke tred met de toename van het aantal vlakken. Een 

mogelijke verklaring is dat de vlakken geleidelijk aan wat inhomogener worden waardoor er 

meer microhabitats ontstaan. De rapportage van 2011 liet zien dat geel gekleurde 

Knotszwammen vooral in begraasde plots staan. De toename van het aantal vlakken met 

Fraaie en Verblekende knotszwam zou daarom ook kunnen wijzen op een toegenomen 

invloed van begrazing. De afname van de Gele knotszwam past echter niet in dat beeld.  

  

Weinig voorkomende Knots- en Koraalzwammen  

  

Incidenteel worden ook andere Knotszwammen in het meetnet gevonden dan de hierboven 

besproken soorten. Verder zijn er ook een drietal Koraalzwammen gevonden. Ze worden 

hier onder besproken, gebaseerd op de gegevens van 2010-2020 uit alle vlakken. Gezien 

het beperkte aantal waarnemingen is het niet mogelijk of zinvol om uitspraken te doen over 

voor- of achteruitgang.  

  

Clavaria asperulispora (nog geen Nederlandse naam) is een grijszwarte Knotszwam die door 

de wasplatenwerkgroep is gevonden in PQ 16 (Waterdellen) in 2015. Er stonden 10 

exemplaren. De soort is nieuw voor Nederland. Tot op heden is het ook de enige vondst in 

Nederland. Van deze vondst is materiaal opgenomen in de collectie van Naturalis. De vondst 

bevestigt nog eens het bijzondere karakter van Waterdellen en de hoge rijkdom aan soorten 

van vegetatietype V6 (Duinrus-Paddenrus vegetatie met Kruipwilg en Zeegroene zegge).  
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De Bundelknotszwam Clavulinopsis fusiformis is een gele in bundels groeiende Knotszwam. 

Hij is alleen aangetroffen in het kwalitatieve vlak 56k (Berg Rozenwaterveld, 2017). De soort 

is landelijk zeer zeldzaam (7 atlasblokken sinds 2000) en staat op de Rode lijst als ernstig 

bedreigd. De Bundelknotszwam komt voor in onbemeste graslanden op kalkhoudende 

bodems.  

  

De Grijze knotszwam Clavaria daulnoyi is in drie vlakken gevonden, respectievelijk in PQ 03  

(Vijfsprong, 2019), PQ 23 (Ronde Vlak, 2017) en het kwalitatieve vlak 64k (Oever Van 

Lennipkanaal, 2018). Alle vondsten komen uit vlakken met de paddenstoelenrijke 

vegetatietypen V6 en V2 (Grazige vegetatie met Ruig viooltje en Zeegroene zegge). De 

Grijze knotszwam is een soort van 

mineraalrijke, niet sterk bemeste bodem. 

Deze soort is al sinds 1994 bekend van de 

wasplaatgraslanden in de AWD en wordt 

buiten het meetnet wel vaker in de AWD 

gevonden. Hij geldt landelijk als vrij 

algemeen (97 atlasblokken sinds 1990) en  

heeft in tegenstelling tot veel andere 

Knotszwammen hoofdzakelijk een 

binnenlandse verspreiding. De Amsterdamse 

Waterleidingduinen zijn daarop een 

uitzondering: de soort is er in vier atlas- 

Grijze knotszwam. Foto Cora van der Plaats            blokken aangetroffen met een veelvoud aan  

                                                                            waarnemingen. De soort is volgens de Rode 

lijst thans niet bedreigd, maar de NDFF Verspreidingsatlas (geraadpleegd oktober 2020) laat 

zien dat de soort in Brabant en Midden- en Noord-Limburg op de meeste van zijn 

vindplaatsen sinds 2000 niet is terug gevonden.  

  

  
Sikkelkoraalzwam (links) en Ivoorkoraaltje (rechts). Foto’s Cora van der Plaats  

  

De Sikkelkoraalzwam Clavulinopsis corniculata is één maal gevonden in vlak 45 (Astrids 

Driftje, 2012) en één maal met 1 exemplaar in vlak 25 (Groot Zwarteveld plag, 2015). Hij is 

ook aangetroffen in het kwalitatieve vlak 56k (Berg Rozenwaterveld, 2014, 2015).  

In feite is de Sikkelkoraalzwam geen echte Koraalzwam, maar een vertakte Knotszwam. Het 

geslacht Clavulinopsis bevat ook de Gele, Fraaie en Verblekende knotszwam. De 

Sikkelkoraalzwam is landelijk vrij algemeen en komt voor tussen mos in onbemeste schrale 

graslanden, waaronder dijken en wasplaatgraslanden. Het zwaartepunt van de verspreiding 

wordt gevormd door de kustduinen van heel Nederland, maar ook in het binnenland komt hij 

veelvuldig voor. De Sikkelkoraalzwam staat op de Rode lijst als kwetsbaar. Hij is gevoelig 
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voor vermesting en verzuring. De soort is mijns inziens in de duinen vaak juist een indicator 

voor licht zure of oppervlakkig ontkalkte bodems. Het is opmerkelijk dat de soort niet veel 

vaker wordt gevonden. In het verleden kwam de soort zeer massaal voor in het Ronde vlak.  

  

Het Bezemkoraaltje Ramariopsis tenuiramosa en het Ivoorkoraaltje R. kunzei zijn vaak lastig 

te onderscheiden, en mogelijk zijn het slechts varianten binnen één soort. Het feit dat in vlak 

02 (Haasveld) in 2014 het Ivoorkoraaltje is gevonden en in 2017 het Bezemkoraaltje lijkt dit 

te onderstrepen. Daarnaast is het Ivoorkoraaltje ook nog één maal in vlak 09 (Starrenbroek 

plag, 2014) gevonden. Beide soorten gelden als matig algemeen (resp. 80 en 50 

atlasblokken sinds 1990 (NDFF VA, oktober 2020)). Ze zijn zeer kenmerkend voor goede 

wasplaatgraslanden zowel in Nederland als elders in Noordwest-Europa. Ze groeien zowel 

op kalkhoudende als licht zure gronden. Beide soorten staan op de Rode lijst als bedreigd en 

zijn gevoelig voor vermesting en verzuring.  

  

Rupsendoder  

  

De Rupsendoder Cordyceps militaris is een ascomyceet die parasiteert op poppen van 

vlinders (Lepidoptera) die zich in de grond bevinden. Volgens recent onderzoek komt de 

Rupsendoder vooral voor op poppen van grote nachtvlinders zoals uilen, beervlinders, 

donsvlinders en pijlstaarten en niet op poppen van dagvlinders (Arnolds et al., 2015). Hoe de 

schimmel de pop infecteert, is niet duidelijk. Mogelijk heeft de infectie al in het rupsenstadium 

plaats, bijvoorbeeld doordat de rups tijdens het foerageren onbedoeld ook schimmelsporen 

binnenkrijgt die aan de vegetatie kleven. Opvallend is dat de Rupsendoder nooit heel erg 

talrijk is, wat er op wijst dat maar een klein deel van de vlinderpoppen wordt geïnfecteerd 

(Arnolds et al., 2015).  

De soort wordt onder andere veel gevonden in natuurlijke, niet tot matig bemeste graslanden 

en heidegebieden, vooral op droge zand- of leembodems. In sterk bemeste graslanden 

ontbreekt de Rupsendoder. Hij is landelijk zeer algemeen.  

  

De Rupsendoder toont grote fluctuaties van jaar tot jaar. In 2003 en 2011 is er niet één 

gevonden, terwijl 2009 en 2015 topjaren waren. De afwezigheid in 2003 hangt waarschijnlijk 

samen met de extreem droge en hete zomer (mycologisch rampjaar), maar 2011 was juist 

een heel erg natte zomer. Het is niet duidelijk waarom 2009 en 2015 zulke topjaren waren. In 

figuur 3.8 valt op dat het jaar voorafgaand aan een topjaar meestal ook al vrij goed is. 

Mogelijk zijn er daardoor veel sporen van de Rupsendoder in het terrein.  

  

  
Figuur 3.8. Het voorkomen van de Rupsendoder in de 34 vlakken met een tijdreeks van 2002-2020. 

Foto Leo Jalink.  

  

Wasplaten  

  

  



Wasplaatgraslanden in de AWD – 2  - 68 -  

Algemeen  

  

In totaal zijn er in de periode 2001-2019 in de 34 PQ’s 19 soorten Wasplaten (Hygrocybe) 

gevonden19. Sommige daarvan zijn zeer zeldzaam zoals de Grauwe wasplaat H. irrigata, 

Bleke weidewasplaat H. pratensis var. pallida en de Geurende wasplaat H. russocoriacea, 

terwijl andere heel talrijk zijn zoals de Zwartwordende wasplaat H. conica en het Gewoon 

vuurzwammetje H. miniata. In figuur 3.9 zijn alle soorten weergegeven die zijn aangetroffen 

in de selectie van 34 vlakken met een reeks van 2002-2019. In de figuur zijn het Gewoon en 

Broos vuurzwammetje (H. miniata en H. helobia) samen genomen als Vuurzwam-groep 

(toelichting, zie paragraaf 2g). De minst talrijke soorten (gerekend over alle jaren, zie tabel 

3f) staan onder in de stapels van figuur 3.9.   

  

Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam  som MAC  RL  zeld.  

Hygrocybe irrigata  Grauwe wasplaat  1  KW  a  

Hygrocybe pratensis var. pallida  Bleke weidewasplaat  1  KW  zz  

Hygrocybe russocoriacea  Geurende wasplaat  12  BE  aa  

Hygrocybe chlorophana  Gele wasplaat  66  KW  a  

Hygrocybe coccinea  Scharlaken wasplaat  90  BE  a  

Hygrocybe mucronella  Bittere wasplaat  145  BE  z  

Hygrocybe “glutinipes” / ortoniana  Kleverige wasplaat  455  KW  a  

Hygrocybe vitellina  Verblekende wasplaat  643  KW  z  

Hygrocybe acutoconica  Puntmutswasplaat  666  KW  aa  

Hygrocybe conicoides  Duinwasplaat  694  TNB  a  

Hygrocybe laeta  Slijmwasplaat  700  KW  aa  

Hygrocybe phaeococcinea  Karmozijnwasplaat  980  BE  a  

Hygrocybe ceracea  Elfenwasplaat  1351  GE  aaa  

Hygrocybe insipida  Kabouterwasplaat  2483  KW  aa  

Hygrocybe virginea  Sneeuwzwammetje  3483  GE  aaaa  

Hygrocybe conica  Zwartwordende wasplaat  5509  TNB  aaaa  

Hygrocybe psittacina  Papegaaizwammetje  7173  GE  aaa  

Hygrocybe miniata - helobia  Vuurzwam-groep  17932  (tnb)  (aaaa)  

Tabel 3f. Totaal aantal getelde vruchtlichamen in de 34 alle jaren getelde vlakken (in feite de 

gesommeerde MAC’s van 2002-2019)24. RL geeft de aanduiding volgens de Rode lijst (Arnolds & 

Veerkamp, 2008) weer. Zeld. geeft de zeldzaamheid (NDFF VA, november 2020) weer.  

  

Wat opvalt, is de grote variatie van jaar tot jaar, zowel wat betreft individuele soorten als wat 

betreft het totaal. Verder valt op dat het totaal aantal vruchtlichamen van alle 

wasplaatsoorten samen een negatieve trend heeft. Deze trend was significant (p = 0,02) 

voor de periode 2002-2019, maar door toevoeging van het jaar 2020 vervalt de significantie 

(2002-2020: rho = -0,33, p = 0.16). Bij nadere beschouwing valt er meer te zien. Aanvankelijk 

is er een dalende trend, maar van 2009 tot 2012 is er een stijgende lijn. Na 2014 is er een 

forse terugval en de top 3 van slechtste wasplatenjaren betreft 2018, 2019 en 2016.  

  

                                                
19 De 30 vlakken van 2020 leverden geen extra soorten op. 24 
De gegevens van 2020 zijn niet gebruikt voor deze tabel.  
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Figuur 3.9. Het voorkomen van Wasplaten (Hygrocybe alle soorten) in de 34 vlakken met een tijdreeks 

van 2002-2020.  

  

Natuurlijk spelen de weersextremen van de afgelopen jaren hier een rol, maar zeer 

waarschijnlijk is ook het feit dat de door Damherten gemillimeterde vegetaties veel 

gevoeliger zijn voor uitdroging niet te verwaarlozen. Deze hypothese wordt ondersteund door 

de resultaten van een recente analyse van satellietbeelden van de AWD versus de 

Kennemerduinen voor wat betreft vegetatiebedekking, oppervlaktetemperatuur en 

verdamping, in relatie tot begrazingsdruk (De Molenaar & Klein, 2020). Die analyse was 

vooral gericht op droge duinvegetaties (in 3 duinzones), maar het lijkt aannemelijk dat dit ook 

speelt in (matig) vochtige graslanden, zij het misschien wat minder sterk als gevolg van 

aanrijking van vocht via het grondwater. De analyse gaf aan dat de AWD een minder dichte 

vegetatiebedekking heeft (groter aandeel kaal zand), een veel hogere 

oppervlaktetemperatuur en een groter verdampingstekort. Dat werkt door in de bodem en is 

zeer waarschijnlijk ook van invloed op de mycelia van graslandpaddenstoelen.  
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Daarnaast is er directe graasschade aan paddenstoelen (daadwerkelijk waargenomen door 

de tellers van de wasplatenwerkgroep, maar ook gewoon te verwachten) en wordt op 

sommige plekken de vegetatie vervangen door kaal zand door alle tred- en graafschade van 

de Damherten.  

De opleving van de graslandpaddenstoelen in 2020 hangt behalve met gunstige 

klimatologische omstandigheden voor de paddenstoelen waarschijnlijk ook samen met een 

verminderde begrazingsdruk door de Damherten. Uit de jaarlijkse voorjaarstelling blijkt dat 

sprake is van een behoorlijke afname van de Damherten, van circa 3900 in 2016 tot circa 

2500 in 2020 (Faunabeheereenheid Noord-Holland, 2020). Verder was er door de natte 

zomer overal voldoende te eten voor de Damherten (meded. Mark van Til). In een doorsnee, 

en zeker in een droge zomer (zoals we die de laatste jaren nogal eens hebben gehad) is dat 

vooral het geval in de vochtige duinvalleien, waardoor de herten daar verhoudingsgewijs veel 

grazen. En juist in die wat vochtige duinvalleien liggen de meeste wasplaatgraslanden. De 

graasdruk is in 2020 waarschijnlijk veel meer gespreid geweest dan in de jaren daarvoor.  

  

Duinwasplaat  

  

De Duinwasplaat Hygrocybe conicoides komt vrijwel uitsluitend voor in de kustduinen van 

Nederland, zowel in het Rhenodunaal als het Waddendistrict. Hij is vooral te vinden in de 

zeereep en de buitenste duinen en in de drogere randzones van kalkrijke duinvalleien. Hij 

staat op de Rode lijst als thans niet bedreigd.  

  

  
Figuur 3.10. Het voorkomen van de Duinwasplaat in de 34 vlakken met een tijdreeks van 2002-202020. 

Foto Cora van der Plaats.  

  

 jaar  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

vlak 31      26  40  5      12  10  8  65  11  21    1          

vlak 48  70  57  92  76  31  9  6  29  4  16  26  22  30  2  9  3        

rest van alle  
vlakken samen  3  

  
2  1  3  

    
1  

  
2  1  

              
  

Tabel 3g. Het voorkomen van de Duinwasplaat in de 34 vlakken met een tijdreeks van 2002-2020.  

  

De Duinwasplaat is een uitgesproken kalkminnende soort. Hij kwam eigenlijk maar in twee 

vlakken regelmatig voor: vlak 31 Wegberm Heitje en vlak 48 Bocht in de weg Heitje (tabel 

3g). Dit is gezien de ecologische voorkeur van de Duinwasplaat verrassend, maar kan 

verklaard worden doordat op en langs het betreffende pad kalkrijk zand is gemorst. Dit pad 

                                                
20 De Duinwasplaat is nooit aangetroffen in de 4 vlakken die in 2020 niet geteld zijn.  

  



  - 71 -  3. Graslandpaddenstoelen en hun trend  

werd in de jaren 50 van de vorige eeuw gebruikt voor het vervoer van zand van de afgraving 

van de oevers van het Oosterkanaal naar de kalkzandovens in Hillegom. Ook landelijk blijkt 

de soort regelmatig op met kalk verrijkte plekken voor te komen, zoals bijvoorbeeld bermen 

van met schelpen verharde paden (Arnolds et al., 1995). In 5 andere vlakken is incidenteel 

ook wel eens een Duinwasplaat gevonden, maar nooit meer dan 3 exemplaren en nooit 

vaker dan in 2 jaren.  

  

De Duinwasplaat vertoonde grote aantalsschommelingen en gemiddeld genomen een sterke 

achteruitgang in de periode van 2002 tot 2015. Sinds 2015 wordt de soort nauwelijks meer 

gezien. De sterk dalende trend is significant (2002-2010: rho = -0,76, p < 0,001). De afname 

kan enerzijds verklaard worden door voortschrijdende natuurlijke uitspoeling van de kalk, 

anderzijds door het breder worden van het pad over het Heitje (mededeling Kees en Patricia 

Langeveld). Daardoor is met name vlak 31 (de berm) geleidelijk iets opgeschoven en wat 

verder van het oorspronkelijke pad en het gemorste zand af komen liggen. Het gaat hier 

overigens om een verschuiving van hoogstens 1 of 2 meter. De sterke afname na 2012 

hangt waarschijnlijk ook samen met de sterk toenemende begrazing door Damherten na 

2012 (zie ook de tekst bij de Heideknotszwam).  

  

Puntmutswasplaat en Zwartwordende wasplaat  

  

De Puntmutswasplaat Hygrocybe acutoconica en de Zwartwordende wasplaat H. conica zijn 

in de duinen beide vrij algemene en ogenschijnlijk weinig kritische soorten.   

Landelijk is het beeld anders: de Puntmutswasplaat komt vooral voor in de duinen en staat 

op de Rode lijst 2008 (kwetsbaar). Hij is gevoelig voor verzuring en vermesting. In het 

binnenland is hij in het merendeel van zijn vindplaatsen van voor 2010 sindsdien niet meer 

aangetroffen (NDFF VA, oktober 2020). Ook in de duinen is achteruitgang zichtbaar, maar 

veel minder sterk. De Puntmutswasplaat is een soort van graslanden op zwak zure tot 

basische, kalkhoudende zand- en leembodems.  

  

  
Figuur 3.11. Het voorkomen van de Puntmuts- en Zwartwordende wasplaat in de 34 vlakken met een 

tijdreeks van 2002-2020.  
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De Zwartwordende wasplaat is veel algemener, ook in het binnenland, en hij staat niet op de  

Rode lijst. Het is een soort die zich net als de Verblekende knotszwam en het  

Sneeuwzwammetje al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van schrale graslanden 

vestigt. De Zwartwordende wasplaat heeft een brede ecologische amplitudo, weliswaar met 

een voorkeur voor basenrijke bodems, maar is ook te vinden op basenarme, wat zuurdere 

bodems. Toch is het op grond van de ecologie (weinig tot niet bemeste vegetaties) zeer 

aannemelijk dat ook deze soort landelijk achteruit gaat.  

De Puntmutswasplaat en de Zwartwordende wasplaat zijn ook zonder gebruik van 

microscoop goed van elkaar te onderscheiden.  

  

De Puntmutswasplaat is een vroege soort die vaak al in juni verschijnt. Doordat in het 

meetnet alleen waarnemingen van 20 augustus en later meetellen, worden de grootste 

aantallen van de Puntmutswasplaat vrijwel zeker gemist. In de reeks van het meetnet valt 

voor de Puntmutswasplaat geen trend te ontdekken.  

  

De aantallen van de Zwartwordende wasplaat vertonen sterke fluctuaties en gemiddeld 

genomen over de hele periode 2002-2020 een significant dalende trend (rho = -0,48, p = 

0,035). Bij nadere beschouwing van figuur 3.11 valt op dat vooral in de periode van 

20022011 sprake is van een sterk dalende trend (rho = -0,81, p < 0,005). In de periode 2011-

2020 is wel sprake van sterke aantalsschommelingen, maar niet van een trend (rho = 0,04, p 

> 0,10). Het is niet duidelijk waarom deze op zich weinig kritische soort in de periode 

20022011 achteruitging in de onderzochte graslanden.  

  

  
De Zwartwordende wasplaat doet zijn naam eer aan. Foto’s Cora van der Plaats (links) en Leo Jalink 

(rechts)  

  

Slijm- en Verblekende wasplaat  

  

De Slijmwasplaat Hygrocybe laeta en de Verblekende wasplaat H. vitellina zijn allebei 

soorten die voorkomen op de wat zuurdere standplaatsen. In de AWD heeft de Slijmwasplaat 

een uitgesproken voorkeur voor zure groeiplaatsen. In de periode 2001-2009 werd 99% van 

alle Slijmwasplaten gevonden in de groep vlakken met Ellenberg-pH < 5.2 (Jalink, 2011, pag.  

43). Van de Verblekende wasplaat werd ruim 80% gevonden in de groep zure vlakken.  De 

indruk is dat de Slijmwasplaat toeneemt of zich vestigt bij (oppervlakkige) ontkalking en 

verzuring. De soort is daarom een goede indicator voor dit proces.  

Zowel Slijmwasplaat als Verblekende wasplaat staan vooral in natte vlakken. Van beide 

soorten wordt aangegeven dat ze gevoelig zijn voor verzuring en vermesting, maar de 
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waarnemingen in de AWD doen vermoeden dat beide soorten wel profiteren van beginnende 

matige verzuring.   

  

De Slijmwasplaat is in het pleistoceen van Zuid- en Midden-Nederland zeer sterk 

achteruitgegaan (NDFF VA, december 2020). De soort heeft nu zijn hoofdverspreiding in de 

kustduinen en in het pleistoceen van de noordelijke helft van Nederland.  

De Verblekende wasplaat komt vrijwel uitsluitend voor in de noordelijke helft van Nederland, 

vooral op de Waddeneilanden, in de duinen van Noord-Holland en aan de noordrand van de 

pleistocene zandgronden in Friesland, Groningen en Drenthe. Het is een relatieve 

nieuwkomer. De oudste waarneming stamt uit 1954 en tot 2000 was hij maar bekend uit 10 

atlasblokken (waaronder 1 hok in de AWD). Sinds 2000 is de soort duidelijk toegenomen en 

in de periode na 2000 is hij gevonden in 33 atlasblokken (NDFF VA, december 2020). De 

Verblekende wasplaat is al sinds 1982 bekend van het Groot Zwarteveld, waar hij sindsdien 

bijna jaarlijks en soms in aanzienlijke aantallen gevonden werd. Zowel de Slijm- als de 

Verblekende wasplaat staan als Kwetsbaar op de Rode lijst.  

  

  
Figuur 3.12. Het voorkomen van de Slijm- en Verblekende wasplaat in de 34 vlakken met een tijdreeks 

van 2002-2020.  

  

Het is opvallend dat de Verblekende wasplaat tot en met 2015 regelmatig goede jaren heeft 

met behoorlijke aantallen en vanaf 2016 niet of nauwelijks meer gezien wordt, zelfs niet in 

het recente topjaar 2020. De Verblekende wasplaat is jong knalgeel en dus een opvallende 

en gemakkelijk te vinden soort. Hij is door zijn sterk kleverige vruchtlichamen en de 

gelatineuze lamelsnede ook gemakkelijk te herkennen. In de AWD is de Verblekende 

wasplaat op incidentele vondsten in Waterdellen en Klompenpan na, uitsluitend gevonden in 

de vlakken van het Groot-Zwarteveld en in vlak 45 (Astrids Driftje, oever van het 

Zwarteveldkanaal). De Verblekende wasplaat is een soort van mosrijke, kortgrazige 

vegetaties. Mogelijk speelt overbegrazing een rol bij het vrijwel ontbreken van deze soort na 

2015.  

  

De Slijmwasplaat toont eveneens grote fluctuaties en is gemiddeld genomen in de loop der 

jaren wat minder talrijk geworden. Deze afname is verre van significant. De piek in 2017 
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wordt grotendeels veroorzaakt door PQ 24 (Groot Zwarteveld, 68 exemplaren). Ook de 

Slijmwasplaat heeft in de AWD een duidelijk zwaartepunt op het Groot Zwarteveld. 

Daarnaast is de soort gedurende een aantal jaren in behoorlijke aantallen aangetroffen in 

verzurende vlakken op het Eiland van Rolvers, waar hij inmiddels weer vrijwel geheel 

verdwenen is.  

  

    

Elfen- en Kabouterwasplaat  

  

De Elfenwasplaat Hygrocybe ceracea en de Kabouterwasplaat H. insipida zijn beide (vrij) 

algemene soorten, die landelijk licht achteruitgaan en op de Rode lijst staan (resp. gevoelig 

en kwetsbaar). Bij de Kabouterwasplaat ligt het zwaartepunt van de verspreiding in de 

kustduinen en bij de Elfenwasplaat is dat in mindere mate zo. Het zijn beide soorten die vaak 

jaar in jaar uit op dezelfde plek gevonden worden. De Kabouterwasplaat staat vooral in 

schrale graslanden en open mosrijke (half) natuurlijke vegetatie. De Elfenwasplaat komt op 

dezelfde standplaatsen voor en daarnaast ook in open struweel en bij bosranden, vooral op 

plaatsen waar de bodem bedekt is met mos. Beide soorten zijn gevoelig voor vermesting en 

verzuring.  

  

  
Figuur 3.13. Het voorkomen van de Elfen- en Kabouterwasplaat in de 34 vlakken met een tijdreeks 

van 2002-2020.  
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De Elfenwasplaat heeft in 2013 en 

2014 twee zeer goede jaren gehad 

en neemt vervolgens tot 2016 sterk 

en daarna langzaam af. In 2020 lijkt 

er sprake van een voorzichtig 

herstel. De stijgende trend van 2002 

tot en met 2014 is significant en de 

dalende trend vanaf 2014 bijna 

(2002-2014: rho = 0,60, p = 0,03; 

2014-2020: rho = -0,64, 

0,1>P>0,05).   

  

  
Elfenwasplaat. Foto Cora van der Plaats.  

  

De Kabouterwasplaat vertoont grote fluctuaties, maar er lijkt toch sprake van een dalende 

trend. Die trend is niet significant (p = 0,11). In 2017 stond de Kabouterwasplaat in 12 

vlakken, in 2018 en 2019 maar in 3. In 2020 is de soort in 9 van de 30 getelde vlakken 

gevonden. De Kabouterwasplaat is kennelijk heel gevoelig voor droge en hete 

omstandigheden.  

  

Sneeuw- en Papegaaizwammetje  

  

Het Sneeuwzwammetje Hygrocybe virginea is een van de minst kritische soorten wasplaten. 

Hij verschijnt al vroeg in de ontwikkeling van wasplaatgraslanden. Hij heeft een brede 

amplitudo voor wat betreft de zuurgraad van de bodem. De soort is in de duinen en ook 

landelijk zeer algemeen. Hij staat op de Rode lijst als gevoelig omdat hij landelijk sterk 

achteruitgaat.  

Het Papegaaizwammetje H. psittacina is iets kritischer, maar zeker niet heel kieskeurig. Ook 

deze soort verschijnt al vroeg in de successie van graslanden. Hij is in het binnenland 

beduidend minder algemeen dan in de duinen en staat eveneens op de Rode lijst als 

gevoelig vanwege sterke achteruitgang (landelijk).  

In de AWD hebben beide soorten een voorkeur voor de wat voedselrijke niet zure 

standplaatsen (Jalink, 2011).   

Beide soorten zijn in het veld zeer gemakkelijk te herkennen.  
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Figuur 3.14. Het voorkomen van het Papegaai- en het Sneeuwzwammetje in de 34 vlakken met een 

tijdreeks van 2002-2020.  

  

In de periode 2002-2013 fluctueert het Sneeuwzwammetje van jaar tot jaar. Na 2013 zet een 

sterke afname van de aantallen in en sinds 2016 wordt de soort alleen nog in lage aantallen 

gezien. De stijgende trend tot 2013 is bijna significant en de daling na 2013 is significant 

(2002-2013: rho = 0,55, p = 0,06; 2013-2020: rho = -0,71, 0,05>P>0,025). Het is opvallend 

dat deze weinig kritische soort de laatste jaren zo weinig voorkomt. Mogelijk hangt het 

samen met de combinatie van ongunstige klimatologische omstandigheden en een hoge 

begrazingsdruk.  

  

Het aantalsverloop van het Papegaaizwammetje is wonderlijk. Van 2003 tot 2010 zijn er 

nauwelijks fluctuaties en nemen de aantallen gemiddeld toe. Na 2010 nemen de fluctuaties 

sterk toe en is er gemiddeld genomen sprake van een dalende trend. In 2014 en 2017 waren 

de aantallen opvallend hoog, maar in 2020 vielen de aantallen tegen. Zowel de toename tot 

2010 als de afname vanaf 2010 zijn significant (2002-2010: rho = 0,60, 0,05>P>0,025; 

20102020: rho = -,065, p = 0,03).  

  

  
Papegaaizwammetjes kunnen volledig groen zijn, maar ook meer bruin vrijwel zonder groen. De 

steeltop is wel altijd groen(achtig). Foto’s Leo Jalink.  
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Broos en Gewoon vuurzwammetje  

  

Het Broos vuurzwammetje Hygrocybe helobia is in het veld niet te onderscheiden van het 

Gewoon vuurzwammetje H. miniata. Microscopisch is het verschil heel eenvoudig. Beide 

soorten hebben een vrij breed ecologisch spectrum, zowel wat betreft vocht als 

zuurgraad (kalkgehalte) van de grond.   

Het Broos vuurzwammetje wordt door Arnolds beschouwd als een kenmerkende soort van 

veenmosrietlanden, matig voedselarme moerassen en verzurende duinvalleien (Arnolds et 

al., 1995). In kustduinen komt de soort vrijwel uitsluitend ten noorden van Noordwijk voor. De 

soort is landelijk niet erg algemeen en staat op de Rode lijst als bedreigd.  

Het Gewoon vuurzwammetje is landelijk en in de duinen een zeer algemene soort. Hij heeft 

een zeer brede ecologische amplitudo en is niet beperkt tot wasplaatgraslanden. Hij komt 

zowel op kalkrijke als kalkarme en zure standplaatsen voor. Het Gewoon vuurzwammetje is 

een van de weinige Wasplaten die niet op de Rode lijst staat.  

  

Zoals eerder aangegeven is voor de lange reeks alleen informatie over de Vuurzwam-groep 

beschikbaar. Daarom volgt hieronder na de grafiek van de lange reeks ook nog een figuur 

gebaseerd op 32 vlakken die alle jaren van 2010-2020 geteld zijn en waarin het onderscheid 

tussen beide soorten wel zichtbaar is.  

  

De aantallen vruchtlichamen van de Vuurzwam-groep (figuur 3.15) zijn in de eerste jaren van 

het meetnet met circa 80% afgenomen. Vanaf 2005 is er sprake van soms forse 

schommelingen, maar er is geen sprake van een dalende of stijgende trend. De daling van 

2014 tot 2019 is in 2020 in één klap ongedaan gemaakt.   

  

Uit figuur 3.16 blijkt dat de fluctuaties van de Vuurzwam-groep vrijwel geheel worden 

veroorzaakt door de aantalsschommelingen van het Gewoon vuurzwammetje. Het 

mycologisch gunstige jaar 2017 is in de aantallen van het Gewoon vuurzwammetje niet terug 

te zien. De dalende aantallen in de periode 2015-2019 hangen daarom waarschijnlijk vooral 

samen met overbegrazing door Damherten en in iets mindere mate met ongunstige 

klimatologische omstandigheden.   

   

  
Figuur 3.15. Het voorkomen van de Vuurzwam-groep in de 34 vlakken met een tijdreeks van 

20022020.  
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Figuur 3.16. Het voorkomen van het Broos en Gewoon vuurzwammetje in 32 vlakken, die in de 

periode 2010-2020 alle jaren geteld zijn.  

  

Bij het Broos vuurzwammetje is geen duidelijke trend te herleiden uit beide figuren. Het 

meetnet is door zijn opzet niet geschikt om uitspraken te doen over het Broos 

vuurzwammetje. Dit is namelijk een echte zomersoort die meestal piekt in juli en de eerste 

helft van augustus. Vanaf eind september worden ze helemaal niet meer gezien. Het 

meetnet start pas vanaf 20 augustus en daardoor wordt vrijwel zeker het grootste deel van 

de vruchtlichamen niet gezien.  

In de AWD is deze soort zowel in vegetaties met Veenmos (Sphagnum) als tussen andere 

mossen te vinden.  

  

Karmozijnwasplaat  

  

Volgens Arnolds (Arnolds et al., 1995) is de Karmozijnwasplaat H. phaeococcinea een soort 

van kalkrijke tot licht verzuurde duinvalleien. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in de 

kustduinen noord van Noordwijk. Hij is landelijk niet algemeen en staat als bedreigd op de 

Rode lijst. De Karmozijnwasplaat is gevoelig voor vermesting en verzuring.  

Uit het wasplatenonderzoek in de periode 2001-2009 kwam de Karmozijnwasplaat naar 

voren als een kenmerkende soort van geplagde terreinen. Ook in de periode 2010-2019 

bleek deze soort weer vooral in geplagde terreinen te staan. Zeer waarschijnlijk is de soort 

niet zo zeer gebonden aan plaggen als beheermaatregel, maar eerder aan een bepaald 

stadium in de ontwikkeling van (kalkrijke) vochtige valleien, met een niet al te dichte 

vegetatie en zonder gesloten mosdek. Na plaggen komt die situatie vaak enige jaren 

optimaal voor. Later groeit het dicht of ontstaat er een soort veenlaagje van levend en 

afgestorven mos. We zien ook dat de Karmozijnwasplaat rond 10 jaar na het plaggen 

meestal weer verdwenen is. De soort is in de periode van 2010 tot 2020 ook gevonden in 

vlakken die nooit geplagd zijn.  
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Figuur 3.17. Het voorkomen van de Karmozijnwasplaat in de 34 vlakken met een tijdreeks van 

20022020. Foto Cora van der plaats.  

  

De sterke stijging in de periode 2018-2020 komt door het ontstaan van een zeer rijke 

groeiplaats in vlak 03 (Vijfsprong). Dit vlak is in de winter van 2013/2014 vrij diep geplagd en 

heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een fraaie vochtige, kalkrijke duinvallei. In de hele vallei 

zuid van het paadje (dus ook buiten vlak 03) stonden in de herfst van 2019 ruim over de 

1000 Karmozijnwasplaten en in 2020 werd dat aantal ruimschoots overtroffen. Er is een 

duidelijke gradiënt: van oost naar west wordt het iets droger en nemen ook de aantallen 

Karmozijnwasplaat af. Zelfs het laagste deel van deze vallei staat zelden onder water.  

  

Zeldzame soorten wasplaten  

  

Deze paragraaf gaat over de weinig waargenomen soorten. Voor de meldingen van 

vondsten is alleen de periode 2010-2020 opgenomen, omdat de jaren 2001-2009 al in de 

eerste rapportage (Jalink, 2011) zijn behandeld.  

  

De Grauwe wasplaat Hygrocybe irrigata is slechts één maal gemeld, in 2012 in vlak 45 

(Astrids Driftje). De Grauwe wasplaat is een soort van droge, voedselarme hooilanden, 

landelijk matig algemeen en gevoelig voor verzuring en vermesting. Hij staat op de Rode lijst 

als kwetsbaar. Het is een soort van goede wasplaatgraslanden met een lange ongestoorde 

ontwikkeling. Hij komt ook opvallend vaak voor op dijken. De bekende ecologie past niet 

goed bij het overwegend zeer vochtige vlak 45, maar de Grauwe wasplaat is een 

onmiskenbare soort door de grijze kleur en het zeer slijmig-kleverige steel- en 

hoedoppervlak.  

  

De Geurende wasplaat Hygrocybe russocoriacea is drie maal gevonden: in 2016 in vlak 23 

(Ronde vlak), in 2015 in vlak 77 (Groot Zwarteveld) en in 2020 in vlak 13 (De Keet). De soort 

lijkt op het Sneeuwzwammetje, maar is daarvan gemakkelijk te onderscheiden door de zeer 

kenmerkende geur van juchtleer. Deze kalkminnende soort is landelijk matig algemeen en 

komt vooral voor in de duinen en Zuid-Limburg. Hij staat op de Rode lijst als bedreigd en is 

gevoelig voor verzuring en vermesting. De Geurende wasplaat wordt op diverse plekken 

gevonden in de AWD (buiten de meetnetvlakken) en is al zeker sinds 1993 bekend van het 

Groot Zwarteveld. Ook de Geurende wasplaat is een indicator voor goede 

wasplaatgraslanden.  
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Het Sneeuwzwammetje (links) en de Geurende wasplaat (rechts) lijken vaak sterk op elkaar, maar zijn 

op basis van de geur heel gemakkelijk te onderscheiden. Foto’s Leo Jalink.  

  

De kalkminnende Bittere wasplaat Hygocybe mucronella (= H. reai) is in twee vlakken 

gevonden: één maal in vlak 25 (Groot Zwarteveld, 2011) en twee maal in vlak 45 (Astrids 

Driftje, 2010, 2014). Het is een lastig te herkennen rode wasplaat met een zeer 

kenmerkende bittere smaak van het hoedoppervlak. Waarschijnlijk wordt deze soort af en 

toe gemist en voor een andere rode soort aangezien. Net als de Geurende wasplaat is de 

Bittere wasplaat een indicator voor goede wasplaatgraslanden.  

Landelijk is de soort zeldzaam. Hij staat op de Rode lijst als bedreigd en wordt nog het meest 

gevonden in de duinen en Zuid-Limburg.  

  

  
Bittere wasplaat (links) en Gele wasplaat (rechts). Foto’s Leo Jalink.  

  

De Gele wasplaat Hygrocybe chlorophana is een soort van schrale hooilanden op kalkrijke 

bodem en wordt nog het meest gevonden in de kustduinen en Zuid-Limburg. Hij is gevoelig 

voor verzuring en vermesting, gaat landelijk achteruit en staat op de Rode lijst als bedreigd.  

De Gele wasplaat is gevonden in vlak 09 (Starrenbroek, 2017) en vlak 45 (Astrids Driftje, 

2014 en 2019). De Gele wasplaat is nooit algemeen geweest in de AWD. De enige 

meldingen ervan zijn uit het meetnet. Voor 2010 is de soort ook gevonden in de Klompenpan  

(1999 en 2006), de Vijfsprong (2007, 2008) en het oostelijk deel van het Groot-Zwarteveld 

(2007, 2008).  

  

De Scharlaken wasplaat Hygrocybe coccinea is een soort van de al wat betere 

wasplaatgraslanden. Hij verschijnt duidelijk later in het verschralingsproces dan bijvoorbeeld 
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Sneeuw- en Papegaaizwammetje. Hij is landelijk matig algemeen en staat op de Rode lijst 

als bedreigd. Hij wordt vooral in de kustduinen en Zuid-Limburg gevonden, maar ook 

verspreid in de rest van het land en is algemener dan de Bittere wasplaat. Het is een soort 

van basische tot zwak zure standplaatsen. Hij is gevoelig voor vermesting en verzuring en 

staat op de Rode lijst als bedreigd.  

De Scharlaken wasplaat is bekend uit vlak 18, 19, 20, 24, 27, net buiten 29 en net buiten 39 

(alle 2010) en uit vlak 28 (2013). Het is onduidelijk waarom de soort na 2010 nog maar één 

maal in het meetnet gevonden is. Ook in de periode 2001-2009 was het een sporadisch 

verschijnende soort: hij is maar twee maal gevonden (2006, 2007).   

Elders in de AWD wordt de soort wel in recentere tijden gemeld en de tellers kennen hem 

ook van de gezamenlijke instructie-excursies. Het is een felrode en vrij grote, op zich goed te 

herkennen en gemakkelijk te vinden soort. De soort werd in de jaren ‘90 van de vorige eeuw 

zeer regelmatig gemeld van het Groot-Zwarteveld (al vanaf 1991).  

Het is zeer waarschijnlijk dat de soort in de AWD net als landelijk sterk is achteruitgegaan.  

  

   
Scharlaken wasplaat. Foto’s Menno Boomsluiter.  

  

De Kleverige wasplaat Hygrocybe “glutinipes” is een gele tot oranjegele wasplaat met sterk 

kleverige steel en hoed. Er is veel discussie over de soort/variant-afgrenzing en daardoor is 

de ecologie en verspreiding minder goed bekend. In ons meetnet is voor deze soort steeds 

de soortopvatting en naamgeving van Boertmann (2010) gevolgd, maar die wijkt inmiddels af 

van de Nederlandse praktijk (Arnolds & Van den Berg, 2013; Arnolds et al., 2015; NDFF 

Verspreidingsatlas). De naam H. glutinipes wordt in Nederland nu gebruikt voor de iets meer 

oranjeachtige Hooilandwasplaat, terwijl de Kleverige wasplaat nu H. ortoniana genoemd 

wordt. Er worden ook andere microscopische verschilkenmerken gebruikt, dus komende 

jaren gaan we vondsten van deze soort zeer kritisch microscopisch determineren.  Hij is 

gevonden in vlak 01 (Haasveld, 2012), vlak 19 (Klompenpan, 2011), vlak 23 (Ronde  

Vlak, 2011), vlak 24 (Groot Zwarteveld, 2017), vlak 25 (Groot Zwarteveld, 2020), vlak 45 

(Astrids Driftje, 2010-2012, 2014-2015, 2017), vlak 70 (berm Oosterkanaal, 2015) en vlak 74 

(Duinpanweg, 2014).  

    
3d. Ontwikkeling soorten in de PQ’s met een reeks van 2013-2019  
  

Inleiding  

In de vorige paragraaf zijn de gegevens van de 34 PQ’s met een reeks van 19 jaar 

uitgewerkt. Het is zonde om de gegevens van de andere PQ’s helemaal niet te gebruiken en 

daarom is een tweede groep van 12 PQ’s gedefinieerd met als gemene deler dat er een 

reeks van 7 jaar (2013-2019) beschikbaar was.   
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Vlak  Vlaknaam  Start  Teller  

28  Groot Zwarteveld   2001  H. Snater  

42  Zegveld zuidwest  2002  J. Mourik  

43  Lange del (= Vogelenvelderweg noord)  2002  J. Mourik  

44  Lange del Plag (= V. weg zuid)  2002  J. Mourik  

51  Brederodepad  2009  T. Groenewegen  

70  Oosterkanaal (berm talud oostzijde)  2013  J. Mourik  

71  Gentianenvlakje  2013  J. Mourik  

72  Duinpanweg zuid   2013  J. Mourik  
73  Duinpanweg noord  2013  J. Mourik  
74  Duinpanweg noord in raster  2013  J. Mourik  
75  Klazewei Zuid  2013  J. Mourik  
76  Klazewei Noord  2013  J. Mourik  

Tabel 3h. Selectie van 12 PQ’s met een reeks 2013-2019. Start geeft het jaar van het instellen van het 

PQ weer.  

  

Een deel van deze PQ’s is pas in 2013 ingesteld, een ander deel al veel eerder, maar door 

een serie van missende onderzoeksjaren niet geschikt voor de lange reeks. Veel van de 

vlakken hebben last van zeer intensieve hertenbegrazing. Sommige zijn zo sterk 

achteruitgegaan dat ze met ingang van 2020 niet meer geteld worden.  

In 2020 is daardoor de helft van deze 12 vlakken niet onderzocht. Het gaat om de vlakken  

42, 43, 44, 51, 70 en 71. Het is niet zinvol om deze reeks uit te breiden met telgegevens van 

2020. Het feit dat het paddenstoelenrijke jaar 2020 ontbreekt in deze reeksen is wel van 

groot belang voor de interpretatie ervan. Waarnemingen in de nog wel getelde vlakken laten 

voor sommige soorten een fors herstel zien.  

  

Hieronder wordt de aantalsontwikkeling van soorten besproken. Daarbij is dezelfde volgorde 

aangehouden als in paragraaf 3c.  

  

Aardtongen  

  

  
Figuur 3.18. Aantalsontwikkeling van aardtongen in de selectie van 12 vlakken met een reeks van 

2013-2019.  

  

De Gewone ruige aardtong is in deze vlakken nooit gevonden en de Kleverige aardtong 

alleen in vlak 28 (Groot Zwarteveld, 2014).   

De Droge aardtong-groep is gevonden in de vlakken 70 (2014), 71 (2014, 2015) en 74 

(2015). Het valt op dat de goede jaren 2017 en 2019 (zie paragraaf 3c) niet in deze vlakken 

zijn terug te vinden. Dit hangt mogelijk samen met de sterke degradatie van de vlakken door 
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overmatige hertenbegrazing. In 2020 zijn er wel weer 14 exemplaren van de Droge 

aardtong-groep gevonden (in vlak 72).  

  

Knots- en Koraalzwammen  

  

Wit gekleurde Knotszwammen  

  

  
Figuur 3.19. Aantalsontwikkeling van de Spitse en Wormvormige knotszwam in de selectie van 12 

vlakken met een reeks van 2013-2019.  

  

De Spitse en Wormvormige knotszwam zijn in de periode 2013-2016 in lage aantallen (en 

weinig vlakken) aanwezig. In 2017 en 2018 ontbreken ze volledig. De uitschieter in 2019 van 

de Wormvormige knotszwam (276 exemplaren in vlak 74) is opmerkelijk, dit soort aantallen 

past meer bij de Spitse. Daarvan zijn er dezelfde dag 22 in dat vlak gevonden. In 2020 werd 

geen van beide soorten in vlak 74 aangetroffen.  

  

Geel gekleurde Knotszwammen  

  

  
Figuur 3.20. Aantalsontwikkeling van de Verblekende knotszwam in de selectie van 12 vlakken met 

een reeks van 2013-2019.  

  

aantal vlakken  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Gele knotszwam  2  3  5  1  2  0  2  

Fraaie knotszwam  1  2  2  0  1  0  0  

Verblekende knotszwam  7  8  8  3  4  0  3  

Tabel 3i. Aantal vlakken met geel gekleurde Knotszwammen in de selectie met een reeks van 

20132019.  

  

De Verblekende knotszwam gaat in de periode 2013-2019 gestaag achteruit in aantal 

vruchtlichamen en aantal vlakken. Beide trends zijn significant (0,05>P>0,025). De 

achteruitgang hangt waarschijnlijk samen met de combinatie van een hoge begrazingsdruk 
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en een opeenvolging van vrij slechte paddenstoelenjaren. In 2020 is er sprake van een fors 

herstel: de soort is in 4 van de 6 nog getelde vlakken gevonden met in totaal 284 

exemplaren.  

  

  
Figuur 3.21. Aantalsontwikkeling van de Gele en de Fraaie knotszwam in de selectie van 12 vlakken 

met een reeks van 2013-2019.  

  

De Fraaie knotszwam gaat na 2015 sterk achteruit en is in 2018 en 2019 niet meer 

gevonden. In 2020 is de soort massaal aanwezig in de vlakken 75 en 76 (Klazewei), in totaal 

met 530 exemplaren. Ook in de selectie van 34 vlakken was de Fraaie knotszwam in 2020 

talrijk aanwezig.  

De Gele knotszwam gaat na 2015 eveneens sterk achteruit en schommelt sindsdien op een 

lager niveau. In 2020 zijn er slechts 11 geteld in één vlak.  

Ook de aantallen vlakken van beide soorten nemen af in de periode tot 2019. Dit patroon 

past goed bij dat van de selectie van 34 vlakken. Een verschil is dat bij de selectie van 34 

vlakken juist de Fraaie knotszwam enig herstel in 2019 toont, terwijl de Gele daar in 2018 en 

2019 (vrijwel) niet gevonden is.  

  

Rupsendoder  

  

  
Figuur 3.22. Aantalsontwikkeling van de Rupsendoder in de selectie van 12 vlakken met een reeks 

van 2013-2019.  

  

   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Rupsendoder  3  4  2  1  0  0  0  

Tabel 3j. Aantal vlakken met de Rupsendoder in de selectie van 12 vlakken met een reeks van 

20132019.  

  

Het aantal vlakken met Rupsendoders neemt gestaag af en na 2016 is de soort niet meer 

gevonden. Dit werkt ook door in het aantal vruchtlichamen. Deze trend is tegengesteld aan 

die in de selectie van 34 vlakken. Ook in 2020 is de Rupsendoder niet gevonden.  
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Wasplaten  

  

Puntmuts- en Zwartwordende wasplaat  

  

  
Figuur 3.23. Aantalsontwikkeling van de Puntmuts- en Zwartwordende wasplaat in de selectie van 12 

vlakken met een reeks van 2013-2019.  

  

Net als bij de selectie van 34 vlakken is het niet zinvol om een uitspraak te doen over een 

trend bij de Puntmutswasplaat. Door de periodiciteit van deze soort wordt het grootste deel 

van de vruchtlichamen gemist.  

De Zwartwordende wasplaat neemt af tot 2018 en laat in 2019 enig herstel zien. Maar het 

herstel zet in 2020 niet door. Er zijn slechts 11 exemplaren in 3 vlakken gevonden, waarbij 

wel bedacht moet worden dat in 2020 slechts 6 van de 12 vlakken geteld zijn.  

  

Elfen- en Kabouterwasplaat  

  

  
Figuur 3.24. Aantalsontwikkeling van de Elfen- en Kabouterwasplaat in de selectie van 12 vlakken met 

een reeks van 2013-2019. Kabouterwasplaat, foto Cora van der Plaats.  

  

De Kabouterwasplaat neemt na 2014 af en ontbreekt (vrijwel) in de periode 2016-2018. In 

2019 is hij wel weer gevonden. In 2020 komt de soort ineens massaal voor in vlak 75 

(Klazewei) en in kleine aantallen in nog twee vlakken.  

De Elfenwasplaat komt nauwelijks voor en ontbrak ook in 2020.  

    

Vuurzwammetjes  
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Figuur 3.25. Aantalsontwikkeling van het Broos en Gewoon vuurzwammetje in de selectie van 12 

vlakken met een reeks van 2013-2019.  

  

Net als bij de selectie van 34 vlakken is het niet zinvol om een uitspraak te doen over een 

trend bij het Broos vuurzwammetje. Door de periodiciteit wordt het grootste deel van de 

vruchtlichamen gemist.  

Het Gewoon vuurzwammetje toont vanaf 2014 tot 2019 dezelfde sterke achteruitgang als in 

de reeks van 34 vlakken. Net als bij de Kabouterwasplaat is 2019 ook voor het Gewoon 

vuurzwammetje een duidelijk beter jaar en 2020 een uitzonderlijk goed jaar. In 2020 is het 

Gewoon vuurzwammetje in 5 van de 6 nog getelde vlakken gevonden en de soort kwam in 

vlak 72 (Duinpanweg zuid) zeer massaal voor (431 exemplaren). Ook in de selectie van 34 

vlakken (paragraaf 3c) liet het Gewoon vuurzwammetje in 2020 zeer hoge aantallen zien. De 

lage aantallen van het Gewoon vuurzwammetje in de periode 2015-2019 hangen 

waarschijnlijk samen met overbegrazing door Damherten en ongunstige klimatologische 

omstandigheden. Het goede paddenstoelenjaar 2017 is in figuur 3.25 niet te herkennen.  

  

Slijmwasplaat  

  

   2013   2014  2015  2016   2017  2018   2019   

Slijmwasplaat (vlak 28)   97  85   14    

Tabel 3k. Aantalsontwikkeling van de Slijmwasplaat in de selectie van 12 vlakken met een reeks van 

2013-2019.  

  

Ook de Slijmwasplaat (alleen gevonden in vlak 28, Groot Zwarteveld) gaat na 2014 achteruit. 

In 2018 en 2019 is hij helemaal niet gevonden. In 2020 is de soort weer aanwezig in vlak 28 

met 42 exemplaren.  

  

Papegaai- en Sneeuwzwammetje  

  

   2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Papegaaizwammetje  6  5  5  3  3  1  0  

Sneeuwzwammetje  4  6  3  1  3  0  6  

Tabel 3l. Aantal vlakken met het Papegaai- en het Sneeuwzwammetje in de selectie van 12 vlakken 

met een reeks van 2013-2019.  
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Figuur 3.26. Aantalsontwikkeling van het Papegaai- en het Sneeuwzwammetje in de selectie van 12 

vlakken met een reeks van 2013-2019.  

  

Het Papegaaizwammetje gaat na 2014 sterk achteruit, net als in de selectie van 34 vlakken. 

Het Sneeuwzwammetje fluctueert sterk, maar toont geen positieve of negatieve trend. Dit 

laatste komt niet overeen met de significante achteruitgang in de selectie van 34 vlakken (zie 

figuur 3.14).   

Ook in 2020 zijn beide soorten nauwelijks gevonden (elk in één van de 6 getelde vlakken en 

in lage aantallen vruchtlichamen, 5 resp. 13).  

  

  

3e. Losse waarnemingen en kwalitatieve vlakken  
  

Losse waarnemingen  

Naast het onderzoek in telvlakken en kwalitatieve vlakken was het ook mogelijk om losse 

waarnemingen van telsoorten buiten de vlakken door te geven. Dit was bedoeld om het 

verspreidingsbeeld van telsoorten in de AWD te completeren en om eventueel soorten op 

het spoor te komen die nog niet in het meetnet vertegenwoordigd waren. Een losse 

waarneming moest behalve de soortnaam ook een datum en een locatieaanduiding met een 

precisie van 100 meter of nauwkeuriger hebben.  

Van de mogelijkheid om losse waarnemingen door te geven is weinig gebruik gemaakt. In 

totaal betreft het 67 waarnemingen, waarvan 66 in 2013-2014 en 1 in 2018. Het gaat 

voornamelijk om soorten die ook frequent in het meetnet werden gevonden. Nieuwe soorten 

zaten er niet bij.  

De losse waarnemingen zijn doorgegeven aan NDFF en opgenomen in de NDFF  

Verspreidingsatlas Paddenstoelen (www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen). Ze worden in 

deze rapportage niet verder uitgewerkt.  

  

Kwalitatieve vlakken  

Naast de telvlakken met een begrensde grootte (meestal rond 400 m2) waarin alle 

vruchtlichamen van telsoorten geteld worden kent het meetnet met ingang van 2011 ook 

zogenoemde kwalitatieve vlakken. Die vlakken zijn in het algemeen veel groter en niet 

nauwkeurig begrensd. In die vlakken wordt wel genoteerd welke telsoorten er staan, maar 

worden de vruchtlichamen niet geteld.  
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Aan de vlaknummers is de letter k toegevoegd. In totaal zijn er in de periode 2011-2019 12 

kwalitatieve vlakken bekeken. In tabel 3m staan de vlakken genoemd met per jaar het aantal 

tellingen.  

  
vlak  naam  srtn  2011  

  
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

49k  Appelenpan  16   3  5  3  5  4  3   4  2  2  

52k  Ruigeveld (doodlopend)  13  3   6  3  2  1  4   5  2  4  

54k  Harms Vlakje west  12    2   4  3  5  2  3  4  4  7  

55k  Harms Vlakje oost  10      4  3  5  2  3  4  4  7  

56k  Berg Rozenwaterveld  16      4  4  3  3  4  4  5  7  

57k  Zuidelijke berm  
Noordoosterkanaal  

11  

    

5  

  

4  3  3  

  

3  4  5  7  

58k  Knotsenlaagte (west van 

Groot Zwarteveld)  
11  

  
  3  5   3  4  4  7  

63k  Waterdellen buiten PQ  17    1   7  9   7   4   6   7  5  7  

64k  Oever Van Lennipkanaal 

langs Eiland van Rolvers  
12  

    

1  

          

1  

  

3  7  

65k  Orchideeënpad buiten PQ  7  
      

  
      

3   4  

66k  Grote vlak ongeplagd 

naast 67k  
7  

  
  3  3  

        
  

67k  Grote vlak geplagd (incl.  
oude PQ’s 6 en 7)   

11   2  3  3  3        

Tabel 3m. Aantal tellingen per jaar per kwalitatief vlak. In de kolom srtn staat per vlak het totaal aantal 

soorten dat in alle jaren is gevonden. Daarbij zijn alle droge aardtongen als één soort geteld.  

  

Soort  49k  52k  54k  55k  56k  57k  58k  63k  64k  65k  66k  67k  

Droge aardtong-groep  x  x     x  x  x     x  x        x  

Gewone ruige aardtong              x        x              

Kleverige aardtong  x                    x              

Rupsendoder  x  x  x  x  x     x  x  x        x  

Bundelknotszwam              x                       

Fraaie knotszwam  x  x  x     x  x  x  x  x  x        

Gele knotszwam  x  x  x     x     x  x              

Grijze knotszwam                          x           

Sikkelkoraalzwam              x                       

Spitse knotszwam  x  x  x     x  x     x           x  

Verblekende knotszwam  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Wormvormige knotszwam  x                                   

Bittere wasplaat     x                                

Broos vuurzwammetje  x  x                                

Duinwasplaat           x     x                    

Elfenwasplaat  x  x  x  x  x     x  x  x     x  x  

Gele wasplaat                          x           

Gewoon vuurzwammetje  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Kabouterwasplaat  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Karmozijnwasplaat  x                                   

Kleverige wasplaat        x           x  x           x  
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Papegaaizwammetje  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Puntmutswasplaat  x           x  x     x     x        

Slijmwasplaat                       x              

Sneeuwzwammetje        x  x  x     x           x  x  

Trechterwasplaat                 x        x           

Verblekende wasplaat                       x              

Zwartwordende wasplaat  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

Aantal soorten  16  13  12  10  16  11  11  17  12  7  7  11  

Tabel 3n. Aangetroffen soorten per kwalitatief vlak (alle jaren).   

  

In tabel 3n is voor elke soort aangegeven in welke vlakken hij gevonden is in de periode  

2011-2020. In de tabel is ook te zien welke en hoeveel soorten er in een vlak gezien zijn. De 

verschillen worden deels veroorzaakt doordat sommige vlakken in veel meer jaren zijn 

onderzocht dan andere vlakken.   

  

Ook de kwalitatieve vlakken kunnen worden gebruikt om te onderzoeken of er sprake is van 

een trend. Aangezien de aantallen vruchtlichamen niet geteld zijn, is er voor gekozen om 

voor deze vlakken het aantal soorten dat per jaar is gevonden als maat te nemen. Omdat de 

jaarlijkse fluctuaties hierin naar verwachting beperkt zullen zijn, is het hier wel verantwoord 

om missing values in te schatten. De gegevens van 64k, 65k, 66k en 67k zijn niet bruikbaar, 

omdat er te veel teljaren ontbreken. Voor de andere vlakken is een reeks mogelijk van 

20132019. Daartoe moeten waarden worden geschat voor 52k (2017) en 58k (2013 en 

2016). In tabel 3o is het aantal soorten per vlak per jaar weergegeven. Net als in tabel 3m 

zijn alle droge Aardtongen als één soort geteld. De ingeschatte waarden zijn in blauw 

weergegeven.  

  

vlak  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  Ratio  

49k  9  10  12  7  9  2  5  5  0,6  

52k  3  4  2  6  7  8  8  11  2,9  

54k  8  8  4  0  4  0  5  7  0,8  

55k  7  9  6  4  5  2  6  4  0,7  

56k  6  10  10  0  12  0  0  0  0,5  

57k  5  5  4  4  3  6  5  8  1,1  

58k  5  6  5  5  5  0  4  9  1,1  

63k  8  10  10  8  9  9  7  10  0,9  

gemiddeld  6,4  7,8  6,6  4,3  6,8  3,4  5,0  6,8    

gemiddelde  
zonder 52k  

6,9  8,3  7,3  4,0  6,7  2,7  4,6  6,1  
  

Tabel 3o. Aantal soorten per kwalitatief vlak. De blauwe waarden betreffen missing values en zijn 

derhalve ingeschat. Voor uitleg kolom Ratio zie de tekst. De onderste regel betreft het gemiddelde 

waarbij vlak 52k niet is meegerekend (oranje lijn in figuur 3.27).  
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Figuur 3.27. Het gemiddeld aantal soorten per jaar in de kwalitatieve vlakken die van 2013 tot 2019 

geteld zijn (zwarte lijn). Het aantal soorten van vlak 52k (blauw) en het gemiddelde aantal soorten van 

de overige 7 vlakken (oranje) zijn eveneens weergegeven (toelichting zie tekst).   

  

Bij het beschouwen van trends in het aantal soorten dient bedacht te worden dat een soort 

pas niet meer meetelt als er echt geen enkel exemplaar meer staat. De enorme 

achteruitgang in aantallen vruchtlichamen die soms door de waarnemers gemeld zijn, is in 

tabel 3o niet terug te zien.   

  

De eerste vraag die zich opdringt is of er een toe- of afname is van het aantal soorten in de 

kwalitatieve vlakken en of er nog grote verschillen zijn in de trend zijn per vlak. Een tweede 

vraag is of er grote verschillen zijn per soort.  

  

Om de eerste vraag te beantwoorden zijn twee perioden beschouwd. Periode A betreft de 

jaren 2013 tot en met 2015; periode B de jaren 2017, 2019 en 2020. De extreem magere 

jaren 2016 en 2018 zijn niet in de berekening betrokken. De verhouding tussen het 

gemiddelde aantal soorten in periode A en periode B is genomen als maat voor de 

verandering. Deze verhouding is te vinden in de kolom Ratio van tabel 3o.  

Ratio = gemiddelde aantal soorten (periode B) / gemiddelde aantal soorten (periode A). 

Waarden groter dan 1 betekenen een toename van het gemiddeld aantal soorten, die kleiner 

dan 1 een afname.   

Van alle vlakken laat alleen vlak 52k een forse vooruitgang zien (ratio 2.9 in tabel 3o). De 

positieve trend van vlak 52k (figuur 3.27) is significant (rho = 0,92, 0,005>P>0,001). Vlak 52k 

betreft het doodlopende vochtige pad langs het Ruigeveldkanaal. Het wordt gemaaid als de 

vegetatie te hoog wordt. De laatste jaren wordt het kort gehouden door Damherten. Het vlak 

is in de loop der jaren iets verzakt en vochtiger geworden. Het wordt een groot deel van de 

dag licht beschaduwd waardoor uitdroging van het oppervlak zelden optreedt. Mogelijk 

verklaart dit de toenemende aantallen graslandsoorten.   

De overige vlakken blijven ongeveer gelijk of gaan achteruit. De negatieve trend van het 

gemiddelde van de overige 7 vlakken (figuur 3.27) is bijna significant (rho = -0,64, 

0,1>P>0,05).  

Het rijke vlak 56k (Berg Rozenwaterveld) laat een zeer grote achteruitgang zien, maar liefst  
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50%. Dit vlak is door zijn hoge en geëxponeerde ligging heel erg gevoelig voor uitdroging 

(wind, weinig neerslag) en dat is waarschijnlijk de oorzaak van het ontbreken van telsoorten 

in de jaren 2016, 2018 en 2019. In 2017 werden er juist meer soorten aangetroffen dan in  

  

Bij een veldbezoek (januari 2021) aan vlak 56k bleek dat sommige delen van de “berg” inderdaad 

kaal zand geworden zijn, waaronder het deel van de noordhelling dat vroeger het rijkst was aan 

soorten Wasplaten en Aardtongen. Daar stond in 2005 en 2006 ook de Anijskoraalzwam Ramaria 

gracilis. De vegetatie van andere delen van de berg is gemillimeterd, met veel zandige plekjes en 

zo te zien heel sterk betreden. Dit is waarschijnlijk een gecombineerd effect van Corona (veel 

wandelaars, die ook afstand houden en daardoor brede paden maken) en overbetreding en 

overbegrazing door Damherten. Het ooit zo talrijke Duinroosje is vrijwel geheel verdwenen en 

daardoor is ook de structuur van de vegetatie sterk veranderd.  
Grote delen van het vlak zijn juist ook heel mosrijk geworden, misschien wel te mosrijk voor 

Wasplaten.   
Een laatste verklaring voor het totaal ontbreken van telfungi zou kunnen dat de extreem hete en 

droge zomer van 2018 heeft geleid tot het afsterven van de mycelia van de betreffende soorten. 

De bodemtemperaturen kunnen op zo’n hittegolfdag fors oplopen op plekken waar nauwelijks of 

geen vegetatie is.  
Ook in de open en droge delen van Meijendel en Coepelduynen had de mycoflora in 2019 nog 

duidelijk last van de weersextremen van 2018. In 2020 was het daar al beduidend beter in de 

droge duinen, maar er stonden nog steeds minder paddenstoelen dan je zou mogen verwachten 

in zo’n rijk paddenstoelenseizoen.   
Mogelijk heeft de mycoflora van 56k een paar jaar nodig om te herstellen van de hittestress in 

2018, misschien zelfs door hervestiging van de soorten.  

  

enig ander onderzoeksjaar. In het goede paddenstoelenjaar 2020 zijn, tegen de verwachting 

in, in vlak 56k geen graslandfungi gevonden, terwijl het vlak toch 7 maal geïnventariseerd is.   

  

  
Berg Rozenwaterveld (vlak 56k) heeft veel last van erosie. De zandvlakte op de voorgrond van de 

linkerfoto hoort er niet bij. Foto’s Leo Jalink.  

  

Ook vlak 49k (Appelenpan) en 55k (Harms Vlakje oost) doen het slecht. Bij vlak 55k is 

achterstallig maaibeheer mogelijk een oorzaak. Het vlak is duidelijk aan het verruigen en de 

oppervlakte van het kortgrazige deel neemt af. Voor de achteruitgang van de Appelenpan is 

nog geen verklaring. Bij de overige vlakken is de verandering relatief gering.  
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Om te tweede vraag te beantwoorden is per soort per jaar bepaald in hoeveel vlakken hij 

gevonden is. De resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel 3p. De kolom Som geeft per 

soort de som van het voorkomen. Soorten die erg weinig zijn gevonden (score minder dan 

10 in de kolom Som) zijn niet meegenomen in deze analyse. De kolom Ratio is op 

vergelijkbare wijze berekend als die in tabel 3o. Hierbij zijn de zelfde perioden gebruikt.  

Ratio = gemiddelde aantal vlakken (periode B) / gemiddelde aantal vlakken (periode A).  

  

Soort  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  Som  Ratio  

Rupsendoder  2  1  4  2  1  1  1  1  13  0,43  

Puntmutswasplaat  2  4  2  1  3  1  1  1  15  0,63  

Kabouterwasplaat  4  6  4  3  3  3  2  6  31  0,79  

Gewoon vuurzwammetje  7  7  5  4  5  3  6  4  41  0,79  

Droge aardtong-groep  2  5  4  1  3  2  3  3  23  0,82  

Gele knotszwam  1  3  2  0  1  1  2  2  12  0,83  

Verblekende knotszwam  4  6  5  4  4  1  4  5  33  0,87  

Papegaaizwammetje  4  7  5  3  5  3  5  4  36  0,88  

Elfenwasplaat  4  4  4  2  4  2  2  5  27  0,92  

Spitse knotszwam  2  2  1  1  1  1  1  3  12  1,00  

Zwartwordende wasplaat  6  8  7  5  7  4  7  7  51  1,00  

Sneeuwzwammetje  2  3  3  0  3  0  3  3  17  1,13  

Fraaie knotszwam  2  3  3  3  3  2  2  4  22  1,13  

Totaal  42  59  49  29  43  24  39  48      

Tabel 3p. Aantal vlakken per soort per jaar.  

  

De kolom Ratio laat zich als volgt lezen. De Verblekende knotszwam is in periode B 13% 

minder vaak gevonden in een vlak dan in periode A. De Rupsendoder en Puntmutswasplaat 

kennen de grootste achteruitgang. De Fraaie knotszwam en het Sneeuwzwammetje laten 

een vooruitgang zien. Er gaan beduidend meer soorten achteruit dan vooruit.  

  

4. Vegetatie, bodem en paddenstoelen  
  
Dit hoofdstuk gaat over het verband tussen het voorkomen van paddenstoelen en vegetatie 

en bodem. De eerste paragraaf 4a richt zich op de relatie tussen paddenstoelen en de 

vegetatie. De vlakken waarvan het vegetatietype is vastgesteld vormen hiervoor de basis. 

Daarna, in paragraaf 4b, komt de relatie van paddenstoelen met de bodemfactoren 

zuurgraad, vocht en voedselrijkdom aan de orde.  

  
4a. Vegetatie en graslandpaddenstoelen  
  

Sommige soorten graslandpaddenstoelen blijken in hun voorkomen beperkt tot één of enkele 

vegetatietypen, terwijl andere soorten een veel bredere range hebben. Het 

gemeenschappelijk voorkomen van bepaalde paddenstoelen en vegetatietypen wordt 

waarschijnlijk vooral bepaald door overeenkomstige voorkeuren of vereisten voor 

standplaatsfactoren, maar er zijn mogelijk ook directe verbanden tussen planten- en 

paddenstoelensoorten (zie paragraaf 5a). Paddenstoelensoorten met een uitgesproken 

voorkeur voor een bepaald vegetatietype kunnen worden beschouwd als kenmerkende 

soorten van dat vegetatietype. In deze paragraaf wordt per paddenstoelensoort de verdeling 

over de verschillende vegetatietypen in beeld gebracht. Aan de hand daarvan worden de 

kenmerkende paddenstoelensoorten per vegetatietype geïdentificeerd.  
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Voor deze analyse wordt gebruik gemaakt van de telgegevens van graslandpaddenstoelen 

van 2014 tot en met 201921 en de vegetatieopnamen die in 2020 gemaakt zijn. Die 

vegetatieopnamen zijn vertaald in vegetatietypen (zie paragraaf 2h) conform de voor de 

AWD ontwikkelde vegetatietypologie (Van Til & Mourik, 1999; Oosterbaan et al., 2018). In 

enkele gevallen zijn ecologisch verwante vegetatietypen geclusterd, zodanig dat er per 

cluster minstens 3 proefvlakken zijn (paragraaf 2h: tabellen 2f en 2g). In tabel 2f zijn de 6 

clusters nader uitgewerkt. In tabel 2g is voor elk PQ aangegeven tot welk vegetatietype en 

welk cluster hij gerekend wordt. De 6 clusters vormen de kolommen in tabel 4a. Vier van de 

zes clusters bestaan maar uit één vegetatietype en zijn aangeduid met de code van dat type. 

De andere twee clusters zijn Dr-o (droog tot vrij droog, ontkalkt) en Dr-k (droog, kalkrijk). De 

waarde voor het voorkomen van paddenstoelen (tabel 4a) is het gemiddelde aantal 

vruchtlichamen per vlak per jaar22 in het betreffende vegetatiecluster. In tabel 4a zijn 

waarden die meer dan 50% van de aantallen23 van een soort betreffen geel gemarkeerd en 

tussen 20 en 50% oranje.  

Hieronder volgt een korte bespreking van de vegetatietypen met hun kenmerkende fungi. De 

basis voor deze bespreking wordt gevormd door tabel 4a. De bespreking van vegetatie en 

paddenstoelen begint met de ongeclusterde vegetatietypen en eindigt met de geclusterde.  

  

V6: Duinrus-Paddenrusvegetatie met Kruipwilg en Zeegroene zegge  

Dit vegetatietype is kenmerkend voor vochtige tot natte graslanden met een kalkhoudende 

bodem. De ontkalking is oppervlakkig tot ondiep. Zonder twijfel is V6 in mycologisch opzicht 

een zeer waardevol vegetatietype. Het herbergt een type wasplaatgrasland dat in Nederland 

uiterst schaars is, namelijk wasplaatgrasland van vochtige kalkrijke omstandigheden. Tot  

                                                
21 De telgegevens van proefvlakken van 2020 kwamen pas beschikbaar na afronding van deze analyse. Ze alsnog opnemen 
betekent veel extra werk, terwijl de meerwaarde van die extra gegevens voor het soort analyses van dit hoofdstuk naar 
verwachting marginaal is.  
22 Eerst zijn per vlak per soort de MAC-waarden gemiddeld voor de periode 2014-2019 (de GMAC, zie ook paragraaf 2e). 
Vervolgens zijn per cluster per soort de GMAC’s van de samenstellende vlakken gemiddeld. Nul-waarden zijn uiteraard mee 
gemiddeld. De waarden zijn afgerond op 1 decimaal. De waarde 0,0 betekent dus: < 0,05. maar niet absoluut 0.  
23 Het gaat om de som van de waarden van de 6 kolommen. Een voorbeeld: voor de Karmozijnwasplaat is die som 15,1 (0,0 + 

11,8 + 3,3). V2: 11,8 / 15,1 = 0,78 (geel); V3: 3,3 / 15,1 = 0,22 (oranje).  
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2000 was dit type wasplaatgrasland onbekend en werden kalkrijke wasplaatgraslanden altijd 

geassocieerd met de goed gedraineerde en zeer droge bodems van de Limburgse 

kalkgraslanden. Vochtige wasplaatgraslanden waren vooral bekend uit het binnenland en 

van de Waddeneilanden en meestal kalkarm tot zeer kalkarm. De kalkminnende Bittere 

wasplaat werd in de ecologische literatuur als vochtmijdend beschouwd (o.a. Arnolds, 1994), 

terwijl deze soort in de AWD met enige regelmaat gevonden wordt in de vochtige graslanden 

van type V6.  

  

Wetenschappelijke naam  RL  V6  V2  V3  V5  Dr-k  Dr-o  Nederlandse naam  

Clavaria asperulispora  -  0,1            Clavaria asperulispora  

Hygrocybe mucronella  BE  0,0            Bittere wasplaat  

Hygrocybe russocoriacea  BE  0,0            Geurende wasplaat  

Hygrocybe chlorophana  KW  0,9  0,2          Gele wasplaat  

Clavaria falcata  tnb  37,9  8,5  3,0  0,7  0,1  0,2  Spitse knotszwam  

Hygrocybe glutinipes  KW  0,2    0,1      0,0  Kleverige wasplaat  

Hygrocybe psittacina  GE  30,7  13,3  0,7  0,2  3,9  4,0  Papegaaizwammetje  

Clavulinopsis laeticolor  KW  19,8  5,1  2,7    0,8  11,8  Fraaie knotszwam  

Hygrocybe insipida  KW  5,2  2,6  2,6  2,7  5,3  2,8  Kabouterwasplaat  

Clavulinopsis corniculata  KW    0,0          Sikkelkoraalzwam  

Trichoglossum hirsutum  KW  0,1  2,8  0,3        Gewone ruige aardtong  

Clavaria daulnoyi  tnb  0,1  0,9          Grijze knotszwam  

Hygrocybe phaeococcinea  BE  0,0  11,8  3,3        Karmozijnwasplaat  

Hygrocybe virginea  GE  1,8  10,1  0,4    1,5  1,4  Sneeuwzwammetje  

Geoglossum glutinosum  tnb  0,0  4,0  0,8  2,0    0,2  Kleverige aardtong  

Hygrocybe conica  tnb  6,6  14,3  2,4  0,2  3,8  5,2  Zwartwordende wasplaat  

Ramariopsis kunzei  BE    0,1  0,1        Ivoorkoraaltje  

Ramariopsis tenuiramosa  BE      0,6        Bezemkoraaltje  

Clavaria fragilis  KW  1,2    13,8      0,1  Wormvormige knotszwam  

Hygrocybe miniata  tnb  2,4  15,8  140,4  15,3  0,7  9,4  Gewoon vuurzwammetje  

Hygrocybe ceracea  GE  1,0  2,5  9,9    0,5  0,2  Elfenwasplaat  

Clavulinopsis luteoalba  KW  6,8  4,5  112,3  47,4  7,2  31,5  Verblekende knotszwam  

Hygrocybe helobia  BE  0,0    6,0  20,9    3,0  Broos vuurzwammetje  

Cordyceps militaris  tnb  0,3  0,2  0,7  0,9    0,4  Rupsendoder  

Hygrocybe coccinea  BE      0,0      0,0  Scharlaken wasplaat  

Geoglossum droog groep  KW  2,6  1,1  0,2  0,4  7,5  1,3  Droge aardtong-groep  

Clavaria argillacea  KW            0,7  Heideknotszwam  

Hygrocybe conicoides  tnb            0,7  Duinwasplaat  

Hygrocybe laeta  KW  0,2          3,0  Slijmwasplaat  

Hygrocybe vitellina  KW  0,4      0,4    3,6  Verblekende wasplaat  

Hygrocybe acutoconica  KW  0,7          1,5  Puntmutswasplaat  

Clavulinopsis helvola  GE  3,9  0,7  3,5  0,1  0,3  17,7  Gele knotszwam  

gem. aantal soorten per vlak    10,1  7,8  11  7,7  4,5  6,8    

totaal aantal soorten    26  19  21  12  11  22    
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aantal vlakken    7  6  4  3  4  15    

Vegetatie    V6  V2  V3  V5  Dr-k  Dr-o    

Tabel 4a. Het voorkomen van graslandpaddenstoelen in verschillende vegetatietypen c.q. –clusters. 

Dr-o = “droog – vrij droog, ontkalkt”; Dr-k = “droog, kalkrijk”. RL = Rode lijst categorie.  

  

Het bestaan en de waarde van de V6-wasplaatgraslanden kwam duidelijk naar voren bij een 

clustering met Twinspan ten behoeve van de rapportage over de mycoflora van 16 

duingraslanden (Jalink et al., 2000). Al in de jaren 90 van vorige eeuw stonden Waterdellen, 

Orchideeënpad en Astrids Driftje (oever Zwarteveldkanaal) bekend als toplocaties voor 

bijzondere graslandfungi.   

Tot die bijzondere graslandpaddenstoelen hoort naast Wasplaten, Aardtongen en 

Knotszwammen ook een groot aantal vaak heel zeldzame Satijnzwammen, vooral uit de 

groep van de Staalstelen maar ook andere. Helaas worden Satijnzwammen in het kader van 

het meetnet niet meer gevolgd. Afgelopen zomer (2020) nog werd in de vlakken 45 en 52k 

van type V6 het uiterst zeldzame Tweekleurig staalsteeltje Entoloma glaucobasis gevonden, 

een soort die daar voor nog maar uit 4 atlasblokken in Nederland bekend was (NDFF VA, 

oktober 2020). Ook andere zeldzame Satijnzwammen zoals de Blauwzwarte satijnzwam 

Entoloma corvinum, het Gestreept blauwplaatstaalsteeltje E. chalybaeum var. lazulinum en 

de Gele satijnzwam E. formosum werden in 2020 op meerdere plekken in de 

V6wasplaatgraslanden van de AWD gevonden. In Jalink et al. (2000) komen alleen 

Waterdellen en Orchideeënpad in het V6 cluster terecht. Als kenmerkende soorten werden 

de Bittere wasplaat, de moerasvorm van de Zwartwordende wasplaat Hygrocybe conica f. 

conicopalustris en de Fraaie knotszwam geïdentificeerd. Verder waren er uiterst zeldzame 

soorten die (bijna) alleen in dat cluster waren aangetroffen: Trechterwasplaat, 

Vermiljoenwasplaat H. constrictospora, Gebochelde wasplaat H. konradii en Gevlekt 

sneeuwzwammetje H. virginea v. fuscescens. Inmiddels zijn er beduidend meer gebieden 

bekend met het vegetatietype V6. Daarvan konden er 7 (tabel 4b) gebruikt worden voor deze 

analyse.   

  

Vlak  Gebied  Vegtyp  pH  V  N  

11  Wouwenvlak  V6t -R6ce  -  -  -  

13  De Keet   V6t  5,7  5,6  4,3  

16  Waterdellen   V6js  6,0  6,1  4,5  

17  Orchideeënpad  V6t-V3je  5,6  6,0  4,2  

23  Ronde vlak   V6t  6,7  6,8  4,3  

45  Astrids Driftje  V6t  5,5  5,8  4,1  

73  Duinpanweg noord  V6t  6,1  6,3  3,6  

Tabel 4b. Gebruikte vlakken met vegetatietype V6. pH, V en N geven de berekende 

Ellenbergindicaties van de opname weer.  

  

Naast de in tabel 4b genoemde vlakken zijn er nog 7 vlakken waarin type V6 voorkomt 

(vlakken 15, 52k, 64k, 80 t/m 83). Daarvan zijn nog te weinig mycologische data en/of het 

betreft een mengtype. Vlak 15 Waterdellen (in 2007 nog V6) is nu inhomogeen met een 

mengtype V3-V6.   

De meeste vlakken met V6 hebben maaibeheer. Type V6 is te vinden in vochtige valleien en 

op sommige onderhoudspaden langs de kanalen (45, 52k en 64k). Het is het type met het 

grootste aantal verschillende telsoorten, namelijk 26 (tabel 4a). Per vlak werden in de 

periode 2014-2019 gemiddeld 10 soorten gevonden, net iets minder dan in type V3 waar 

gemiddeld 11 soorten per vlak gevonden zijn. Ook uit eerdere rapportages (Jalink et al., 

2000; Jalink, 2011) blijkt de grote soortenrijkdom van type V6.  
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De vlakken van V6 herbergen een aantal indicatoren van goede wasplaatgraslanden zoals 

Bittere wasplaat, Geurende wasplaat, Gele wasplaat en Kleverige wasplaat. Beide eerst 

genoemde soorten staan op de Rode lijst in de categorie Bedreigd. De Gele wasplaat wordt 

door Arnolds (1994; 2015a) genoemd als indicator voor oude, goed ontwikkelde 

wasplaatgraslanden met hoge natuurwaarde. De meeste gevonden soorten indiceren 

wasplaatgraslanden van gemiddelde leeftijd met een hoge natuurwaarde.  

Heel bijzonder is de vondst van de bijna zwart gekleurde Knotszwam Clavaria asperulispora, 

een nieuwe soort voor Nederland in vlak 16 (Waterdellen). Helaas is het ondanks goed 

zoeken bij een eenmalige vondst gebleven.  

Het Papegaaizwammetje heeft volgens de literatuur een brede ecologische amplitudo. Dat 

blijkt ook uit tabel 4a, maar net als in de periode 2001-2009 staat de soort ook in de nu 

beschouwde periode weer met de grootste aantallen in V6.  

De voorkeur van de Fraaie knotszwam voor vegetatietype V6 is opmerkelijk. Op basis van de 

literatuur werd gedacht dat de Fraaie knotszwam en de Gele knotszwam een sterk 

vergelijkbare ecologie hadden, maar dat blijkt niet uit tabel 4a. Ook in Jalink et al. (2000) 

wordt deze soort al genoemd als kenmerkend voor het cluster Orchideeënpad – Waterdellen 

(beide toen V6).  

De voorkeur van de Spitse knotszwam komt voor rekening van vlak 16 en is niet goed 

verklaarbaar. In de periode 2001-2009 is de soort ook vrij veel in V6 gevonden, maar nog 

veel meer in V3. Waarschijnlijk speelt toeval hier een grote rol.  

Net als in de periode 2001-2009 blijkt ook de Puntmutswasplaat relatief talrijk in V6 voor te 

komen. In de periode 2001-2009 bleken het Sneeuwzwammetje, de Kleverige wasplaat, de 

Bittere wasplaat en het Papegaaizwammetje kenmerkend voor V6-graslanden. Dat geldt nog 

steeds voor de laatst genoemde drie soorten, maar het Sneeuwzwammetje is in de periode 

2014-2019 veel talrijker in V2 dan in V6.  

  

V2: Grazige vegetatie met Ruig viooltje en Zeegroene zegge  

Vegetatietype V2 komt voor in vochtige tot vrij droge valleien met kalkhoudende bodem. Er is 

geen sprake van ontkalking of hoogstens van ondiepe ontkalking.   

  

Vlak  Gebied  Vegtyp  pH  V  N  

03  Vijfsprong plag nieuw  V2v  5,0  6,5  3,6  

04  Vijfsprong plag oud  V2v  -  -  -  

05  Vijfsprong ondiep geplagd  V2d-V2v  4,6  5,5  3,4  

09  Starrenbroek Plag   V2d  5,5  4,8  4,2  

25  GZV Plagstrook langs oever  V2d-V2v  4,9  5,9  3,3  

44  Lange del Plag  V2d  4,7  5,1  4,0  

Tabel 4c. Gebruikte vlakken met vegetatietype V2.  

  

In het meetnet blijkt type V2 opvallend vaak voor te komen in vlakken die in het verleden 

geplagd zijn, zoals alle vlakken24 die genoemd zijn in tabel 4c. Er zijn nog 6 vlakken in het 

meetnet die V2 of een mengtype met V2 hebben, maar daarvan zijn nog te weinig 

mycologische gegevens beschikbaar. Het gaat om de vlakken 77, 78, 80, 81, 82 (alle Groot 

Zwarteveld) en vlak 83 (Klazewei). Hiervan zijn de vlakken 80-83 in het verleden geplagd en 

                                                
24 Het feit dat in tabel 4c alleen geplagde vlakken staan berust op toeval, niet op opzet. 30 

De Sikkelkoraalzwam betreft een incidentele vondst in 1 PQ.  
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77 niet. Vlak 78 is najaar 2014 heel ondiep (2 cm) geplagd. De vlakken 77 en 78 zijn in 2015 

ingesteld en de vlakken 80 – 83 pas in 2020.  

  

Van de Gewone ruige aardtong, de Grijze knotszwam, de Karmozijnwasplaat, het 

Sneeuwzwammetje, de Kleverige aardtong en de Zwartwordende wasplaat staat meer dan 

de helft van de exemplaren30 in vegetatietype V2. Van de Gewone ruige aardtong is bekend 

dat hij vooral op kalkrijke standplaatsen staat en waarschijnlijk staat hij binnen dit type op de 

wat drogere plekken. De Kleverige aardtong is juist een soort van wat meer vochtige 

standplaatsen.  

De Karmozijnwasplaat bleek in de periode 2001-2009 bijna uitsluitend voor te komen in 

geplagde valleien. De meeste geplagde valleien horen tot vegetatietype V2, dus het is niet 

verwonderlijk dat de Karmozijnwasplaat een sterke voorkeur laat zien voor dit vegetatietype. 

De laatste jaren zijn de aantallen Karmozijnwasplaat in het geplagde vlak 03 (Vijfsprong) 

enorm, soms honderden exemplaren tegelijk. In de afgelopen periode is de  

Karmozijnwasplaat ook in niet geplagde valleien gevonden, onder andere in vlak 21 (Ronde 

Vlak), maar steeds in lage aantallen. Volgens Arnolds komt de Karmozijnwasplaat “vooral 

voor in vochtige, kalkrijke tot licht verzuurde duinvalleien (Caricion davallianae), soms tussen 

dichte vegetatie van Duinriet (Calamagrostis epigeios)” (Arnolds et al., 1995).  

Een aantal kenmerkende soorten van V6 zijn ook in V2 met behoorlijke aantallen aanwezig. 

Het gaat om de Spitse knotszwam, het Papegaaizwammetje en de Fraaie knotszwam. Ook 

de Gele wasplaat die indiceert voor goed ontwikkelde wasplaatgraslanden is al in V2 

gevonden.  

Het zeldzame en bedreigde Ivoorkoraaltje is in V2 en V3 aangetroffen. Zoals gemeld bij de 

soortbespreking in paragraaf 3c hoort het Ivoorkoraaltje mogelijk tot dezelfde soort als het  

Bezemkoraaltje. Maar beiden zijn indicatoren voor goede wasplaatgraslanden. Het  

Ivoorkoraaltje staat net als de Karmozijnwasplaat op de Rode lijst in de categorie Bedreigd.  

Zowel de Zwartwordende wasplaat als het Sneeuwzwammetje zijn weinig kritische soorten. 

De Zwartwordende wasplaat bleek al eerder een lichte voorkeur te hebben voor geplagde 

vlakken (Jalink, 2011) en daarmee ook voor V2. De soort komt ook relatief veel voor in V6. 

De sterke voorkeur van het Sneeuwzwammetje past niet goed bij de bekende ecologie en 

wordt vooral veroorzaakt door vlak 09 (Starrenbroek plag) waar deze soort jaarlijks in vrij 

grote aantallen aanwezig is.  

  

V3: Grazige vegetatie met Gestreepte witbol en Veldbeemdgras  

Dit vegetatietype komt voor op vochtige, ondiep ontkalkte (neutrale) standplaatsen. Behalve 

in de in tabel 4d genoemde vlakken, komt dit vegetatietype ook nog als mengtype voor in de 

vlakken 01 (Haasveld, G15-V3), 84 (Klazewei, G15-V3), 15 (Waterdellen, V3-V6t) en 17 

(Orchideeënpad, V6-V3je).   

  

Vlak  Gebied  Vegtyp  pH  V  N  

02  Haasveld zuidwest   V3  -  -  -  

21  Ronde vlak   V3je  5,0  5,2  3,9  

74  Duinpanweg noord  V3je  4,3  5,8  4,0  

75  Klazewei Zuid  V3  5,0  4,9  4,8  

Tabel 4d. Gebruikte vlakken met vegetatietype V3.  

  

Ook de vlakken met vegetatietype V3 zijn vrij rijk aan paddenstoelen en herbergen 

bijzondere soorten. Het Bezemkoraaltje en de Wormvormige knotszwam zijn indicatieve 

soorten voor de betere wasplaatgraslanden.   
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De hoge waarde voor de Wormvormige knotszwam berust helemaal op PQ 74 waar de soort 

in 2019 op een bepaald moment met 276 exemplaren stond. Dat zijn ongekende aantallen  

voor deze soort. In andere jaren is de soort er helemaal niet aangetroffen. Het 

Bezemkoraaltje (incl. het zeer nauw verwante Ivoorkoraaltje) is steeds in heel kleine 

aantallen, maar wel in meerdere jaren aangetroffen.  

In lage aantallen zijn in dit type ook de Scharlaken en de Kleverige wasplaat aangetroffen. 

Net als de Gele wasplaat zijn dit indicatoren van oude, goed ontwikkelde 

wasplaatgraslanden. De Scharlaken wasplaat staat net als het Bezemkoraaltje op de Rode 

lijst in de categorie Bedreigd.  

Het Gewoon vuurzwammetje, de Elfenwasplaat en de Verblekende knotszwam zijn soorten 

met een brede ecologische amplitudo waarvan bekend is dat ze zowel op zure als licht 

basenrijke standplaatsen kunnen staan. En hoewel ze in ons meetnet een voorkeur voor V3 

laten zien, is de brede ecologische amplitude in tabel 4a ook goed te herkennen: ze komen 

alle drie in (bijna) alle kolommen voor.  

  

V5: Zandzegge-Pitrusvegetatie met Smalle stekelvaren en veenmossen  

Dit vegetatietype komt voor op vochtige, diep ontkalkte plaatsen. Dit vegetatietype is in het 

meetnet slechts met 3 vlakken vertegenwoordigd. Het zure karakter van deze vlakken blijkt 

duidelijk uit de lage pH indicaties in tabel 4e. De vlakken van V5 zijn erg soortenarm in 

vergelijking met die van de hiervoor besproken vegetatietypen.  

  

Vlak  Gebied  Vegtyp  pH  V  N  

19  Klompenpan25   V5t  3,2  4,9  3,1  

20  Klompenpan   V5t  3,8  4,7  3,2  

29  Groot Zwarteveld  V5je  3,6  5,3  3,2  

Tabel 4e. Gebruikte vlakken met vegetatietype V5.  

  

Het Broos vuurzwammetje heeft in ons meetnet als enige een voorkeur voor V5 en dat klopt 

zeer goed met de bekende ecologie van deze soort. Hij komt vooral voor in 

veenmosrietlanden waar hij vaak tussen levend Veenmos (Sphagnum) groeit en daarnaast 

in verzurende duinvalleien (Arnolds in Arnolds et al., 1995). Het staat op de Rode lijst in de 

categorie Bedreigd.  

Andere soorten die met redelijke aantallen in dit vegetatietype worden aangetroffen zijn de 

Kleverige aardtong (indicator van goed ontwikkelde wasplaatgraslanden), het Gewoon 

vuurzwammetje en de Verblekende knotszwam. Van alle drie soorten is bekend dat ze ook 

op zure standplaatsen voorkomen.  

  

G14, G4, M3: vegetaties van droge, relatief kalkrijke standplaatsen (Dr-k).  

Deze vegetatietypen zijn samen met 4 vlakken vertegenwoordigd in het meetnet (tabel 4f). In 

tabel 4f is ook de naam van het betreffende vegetatietype per vlak genoemd.  

  

Vlak  Gebied  Vegtyp  pH  V  N  Naam vegetatietype  

14  De Keet   G14  5,5  4,5  3,5  
Duinriet‐Zandzeggevegetatie met 

Duinklauwtjesmos en Vals  

rendiermos  

                                                
25 In de periode 1993-1999 was de Klompenpan beduidend rijker aan soorten van wasplaatgraslanden dan tegenwoordig. Zelfs 
de Gele wasplaat is er destijds aangetroffen en ook diverse soorten Aardtongen. De indruk is dat dat gebied sterk verzuurd is en 

achteruitgegaan in mycologisch opzicht.  
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39  Eiland van Rolvers oost  M3  -  -  -  
Duinklauwtjesmosvegetatie met Vals 

rendiermos en Zachte haver  

46  
Brederodepad, Kuil 

tegenover Keurs weitje  
G4ca  6,0  3,6  3,6  

Fakkelgrasvegetatie met  
Zanddoddegras en Vals rendiermos  

47  
Brederodepad, weitje bij 

hek   
G4ca  5,7  3,9  4,0  

Fakkelgrasvegetatie met  
Zanddoddegras en Vals rendiermos  

Tabel 4f. Gebruikte vlakken met vegetatietype “droog – kalkrijk”.  

  

De vlakken 46 en 47 horen net als in 2007 tot type G4. Vlak 14 hoorde in 2007 nog tot het 

vochtige type V6, maar is sindsdien veel droger geworden. Dit hangt samen met het herstel 

van de drainage in dat gebied.   

Vlak 39 werd op basis van de opname uit 2007 tot V1 gerekend, een type dat kenmerkend is 

voor zeer diep ontkalkte bodems. Op basis van de opname uit 2020 wordt het tot M3 (niet tot 

oppervlakkig ontkalkt) gerekend. De vegetatie en bodem van dit vlak zijn in 2012 stuk gereden 

door de profielbanden van zwaar materieel dat bij het schonen van de nabij gelegen kwelplas 

is gebruikt. Mogelijk vormt deze bodemroering (“ruim één derde van het vlak is omgewoeld”) 

een verklaring voor het tegenwoordige minder diep ontkalkte karakter van het vlak.  

De soorten van de Droge aardtong-groep hebben in ons meetnet een duidelijke voorkeur 

voor de droge kalkrijke PQ’s. Maar daarnaast worden ze ook in redelijke aantallen gevonden 

in vochtige en kalkarme vlakken. Dit past goed bij de bekende ecologie van deze soorten. Ze 

kunnen zowel op kalkrijke als minder kalkrijke bodems staan en groeien zowel op droge als 

matig vochtige standplaatsen. Verder is alleen de Kabouterwasplaat relatief goed 

vertegenwoordigd in de vlakken van deze groep. Deze groep herbergt geen bedreigde26 

telsoorten. Net als bij V5 zijn ook de vlakken van deze groep vrij soortenarm.  

  

G13, G15, G16, M5, M8, V1: vegetaties van (vrij) droge, ontkalkte standplaatsen (Dr-o). 

Deze vegetatietypen zijn met 15 vlakken vertegenwoordigd in het meetnet (tabel 4g). In de 

tabel is ook de naam van het betreffende vegetatietype per vlak gemeld.  

Deze vlakken zijn over het algemeen niet soortenrijk. Het hoge aantal van 22 soorten in de 

onderste regel van tabel 4a wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal vlakken in deze 

groep en de onderlinge verschillen.  

  

Vlak  Gebied  Vegtyp  pH  V  N  Naam vegetatietype  

18  Klompenpan  G13  3,8  4,6  3,2  
Struisgrasvegetatie met Schapenzuring 

en korstmossen  

31  Heitje wegberm  G13  -  -  -  idem  

48  Bocht in de weg Heitje  G13  3,6  4,1  2,9  idem  

35  
Eiland van Rolvers west, 

overstap  
G15  3,9  4,6  3,7  Struisgras‐Groot laddermosvegetatie  

37  Eiland van Rolvers dijkje  G15  -  -  -  idem  

40  
Eiland van Rolvers, 

peilbuis  
G15  4,6  4,8  4,3  idem  

71  Gentianenvlakje  G15  3,9  3,5  2,7  idem  

72  Duinpanweg zuid   G15  3,9  4,0  3,4  idem  

76  Klazewei Noord  G15  3,1  3,8  2,6  idem  

01  Haasveld zuidwest   G15 -V3  4,8  4,6  4,2  mengtype met V3  

32  Heitje zuid   G16  2,5  3,8  2,1  Struikheivegetatie  

08  Starrenbroek   M5  4,4  3,9  3,4  
Grijs kronkelsteeltjevegetatie met 

korstmossen en Schapenzuring  

42  Zegveld zuidwest  M8  4,3  4  3,3  Groot laddermosvegetatie  

                                                
26 M.a.w. geen van de in deze vlakken voorkomende telsoorten vallen in BE van de Rode lijst.  



Wasplaatgraslanden in de AWD – 2  - 100 -  

24  Groot Zwarteveld M3  V1  3,6  5,2  3,2  
Struisgrasvegetatie met Gewoon 

biggenkruid en Schapenzuring  

28  Groot Zwarteveld   V1  3,5  4,9  3,2  idem  

Tabel 4g. Gebruikte vlakken met vegetatie Dr-o “(vrij) droog – ontkalkt”.  

  

Van de Heideknotszwam, de Duinwasplaat, de Slijmwasplaat, de Verblekende wasplaat, de 

Puntmutswasplaat en de Gele knotszwam staat meer dan de helft van de exemplaren in 

vegetatiecategorie Dr-o, de droge tot vrij droge ontkalkte graslanden.   

De aan Struikhei gebonden Heideknotszwam staat alleen in vlak 32 (Heitje zuid) met 

vegetatie G16.  

De sterk kalkminnende Duinwasplaat stond vrijwel uitsluitend in vlak 31 (wegberm Heitje, 

vegetatie G13). Waarschijnlijk is in het verleden gemorst kalkrijk zand de verklaring dat deze 

soort in een verder zo kalkarme omgeving voorkwam. De Duinwasplaat gaat daar de laatste 

jaren heel sterk achteruit (voor een mogelijke verklaring zie paragraaf 3c).  

De grootste aantallen van de zuurminnende Slijmwasplaat staan in V1 en daarnaast zien we 

hem ook in andere matig vochtige, sterk ontkalkte vlakken27. Ook de Verblekende wasplaat 

heeft zijn zwaartepunt in V1, maar de soort is wat minder kalkmijdend dan de Slijmwasplaat.  

De grootste aantallen van de Puntmutswasplaat worden gevonden in vlak 48 (G13) en 

daarnaast wordt de soort ook gevonden in G15 en V6.  

De Scharlaken wasplaat, die indiceert voor goed ontwikkelde wasplaatgraslanden is in vlak 

24 in zeer lage aantallen aangetroffen. Deze soort staat op de Rode lijst in de categorie 

Bedreigd.  

De voorkeur van de Gele knotszwam voor deze categorie is een verrassing. Op basis van de 

literatuur werd gedacht dat de Gele knotszwam en de Fraaie knotszwam een sterk 

vergelijkbare ecologie hadden. Maar in ons onderzoek heeft de Fraaie knotszwam een 

duidelijke voorkeur voor het vochtige, kalkrijke V6. Overigens komen beide soorten in lagere 

aantallen ook in andere typen voor en ze worden regelmatig samen in één PQ gevonden.  

  

  

4b. Zuurgraad, vocht en voedselrijkdom  
  

Inleiding  

In deze paragraaf wordt beschreven welke veranderingen in standplaatsfactoren zijn 

opgetreden in de PQ’s. Vervolgens wordt de standplaatsvoorkeur van 

graslandpaddenstoelen bepaald op basis van de gegevens van 2014 t/m 2019 en 

vergeleken met die uit de rapportage van 2011.   

Zoals vermeld in paragraaf 2h zijn de bodemparameters zuurgraad (pH), vocht (V) en 

voedselrijkdom (N) niet bepaald door middel van fysisch-chemische metingen, maar geschat 

met zogenoemde Ellenbergindicaties. Die Ellenbergindicaties worden berekend aan de hand 

van de soortensamenstelling van een vegetatieopname van het betreffende PQ. Daarbij is 

rekening gehouden met de bedekking van de afzonderlijke soorten (gewogen gemiddelde, 

zie paragraaf 2h). In totaal zijn voor 36 PQ’s opnamen beschikbaar aan de hand waarvan 

Ellenbergindicaties bepaald konden worden.  

Op dezelfde wijze als in Jalink (2011) wordt in deze paragraaf de voorkeur van de 

paddenstoelen voor hoge dan wel lage waarden van deze indicatiegetallen onderzocht.   

  

                                                
27 Onder andere de vlakken 30k en 36. Deze vlakken zijn niet meegenomen in de tabel 4a en tabel 4g. Vlak 30k is te 
inhomogeen om een vegetatietype toe te kennen en vlak 36 is inmiddels veranderd in jong berkenbos (L3). 34 De 

berekening is uitgevoerd ten behoeve van de rapportage van 2010 (Jalink, 2011).  
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Maar eerst wordt de verandering in de Ellenbergindicaties voor de vlakken zelf nader 

beschouwd.  

  

Verandering van de vlakken  

Van 30 vlakken zijn zowel het vegetatietype als de Ellenbergindicaties zowel in 200734 als in 

2020 bepaald. Van nog eens 6 vlakken zijn alleen de vegetatietypen in beide jaren bepaald 

(tabel 4h). Dit geeft de mogelijkheid om de verandering in de vlakken nader te beschouwen.  

  

Verandering van vegetatietype  

Het eerste wat opvalt aan tabel 4h (36 vlakken) is dat relatief veel vlakken niet veranderd zijn 

van vegetatietype, althans niet van hoofdtype. Type V1 vormt hierop een uitzondering.  

  

V1. Van de 9 vlakken die in 2007 tot V1 gerekend werden, hebben er nu 7 een ander type: 

G15 (2x), M3, M5, V3 (2x) en V5 (1x).   

  

V2. Van de 8 vlakken met V2 zijn er maar 2 veranderd: M8 (sterke toename van Groot 

laddermos) en R6ce (verruigd).   

  

Vlak  

Veg 

2007  Veg 2020     

pH  
2007  

pH  
2020  

delta  
pH    

V 

2007  
V 

2020  
delta 

V    

N 

2007  
N 

2020  
delta 

N  

01  G13  G15-V3     3,9  4,8  0,9    4,2  4,6  0,4    3,7  4,2  0,5  

02  V1  V3     4,8  -      4,5  -      4,6  -    

03  V2  V2v     5,4  5,0  -0,4    5,4  6,5  1,1    4,5  3,6  -1,0  

04  V2  V2v     4,9  -      5,6  -      3,7  -    

05  V2  V2d-V2v     3,9  4,6  0,7    4,4  5,5  1,1    3,5  3,4  -0,1  

08  V1  M5     4,8  4,4  -0,4    4,6  3,9  -0,7    4,2  3,4  -0,8  

09  V2  V2d     5,3  5,5  0,2    4,3  4,8  0,5    3,9  4,2  0,3  

11  V6  V6t-R6ce     6,0  -      5,8  -      4,0  -    

13  V6  V6t     6,2  5,7  -0,5    5,8  5,6  -0,2    4,0  4,3  0,3  

14  V6  G14     5,7  5,5  -0,2    5,4  4,5  -0,9    4,1  3,5  -0,6  

15  V6  V3-V6t     5,7  5,8  0,1    5,2  5,5  0,3    4,2  4,4  0,2  

16  V6  V6js     5,7  6,0  0,3    5,8  6,1  0,3    3,8  4,5  0,7  

17  V6  V6t-V3je     5,9  5,6  -0,3    5,9  6,0  0,1    4,3  4,2  -0,1  

18  G13  G13     4,5  3,8  -0,7    4,3  4,6  0,3    3,8  3,2  -0,6  

19  V1  V5t     4,2  3,2  -1,0    4,8  4,9  0,1    3,3  3,1  -0,3  

20  V5  V5t     4,0  3,8  -0,2    5,0  4,7  -0,3    3,7  3,2  -0,5  

21  V1  V3je     5,5  5,0  -0,5    5,4  5,2  -0,2    4,3  3,9  -0,4  

23  G13  V6t     5,2  6,7  1,5    4,3  6,9  2,6    3,8  4,3  0,5  

24  V1  V1     3,7  3,6  -0,1    5,0  5,2  0,2    3,3  3,2  -0,2  

25  V2  V2d-V2v     5,5  4,9  -0,6    5,4  5,9  0,5    3,7  3,3  -0,4  

28  V1  V1     4,3  3,5  -0,8    4,9  4,9  0,0    3,7  3,2  -0,5  

29  V5  V5je     3,7  3,6  -0,1    5,0  5,3  0,3    3,4  3,2  -0,2  
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31  G13  G13     4,7  -      3,9  -      3,4  -    

32  M6  G16     2,6  2,5  -0,1    4,1  3,8  -0,3    2,2  2,1  -0,1  

35  V1  G15     5,1  3,9  -1,2    5,4  4,6  -0,8    4,4  3,7  -0,7  

36  V5  L3     4,7  3,7  -1,0    5,2  5,0  -0,2    4,3  3,4  -0,9  

37  G13  G15     5,0  -      4,4  -      4,1  -    

39  V1  M3     5,1  -      4,4  -      4,0  -    

40  V1  G15     5,0  4,6  -0,4    4,4  4,8  0,4    3,7  4,3  0,6  

42  V2  M8     5,6  4,3  -1,3    4,7  4,0  -0,7    3,7  3,3  -0,4  

43  V2  R6ce     5,5  4,6  -0,9    4,8  5,6  0,8    4,1  4,3  0,2  

44  V2  V2d     5,4  4,7  -0,7    4,7  5,1  0,4    3,7  4,0  0,3  

45  V6  V6t     5,9  5,5  -0,4    5,5  5,8  0,3    4,4  4,1  -0,3  

46  G4  G4ca     6,7  6,0  -0,7    3,8  3,6  -0,2    4,0  3,6  -0,4  

47  G4  G4ca     6,1  5,7  -0,4    4,2  3,9  -0,3    3,9  4,0  0,1  

48  G13  G13     4,5  3,6  -0,9    4,1  4,1  0,0    3,7  2,9  -0,8  

Tabel 4h. Vergelijking van vegetatietype en Ellenbergindicaties voor zuurgraad (pH), vocht (V) en 

voedselrijkdom (N). De waarden “2007” zijn gebaseerd op vegetatieopnamen uit 2006 en 2007. De 

waarden “2020” zijn afgeleid van opnamen uit 2020.  

  

V5. Van de 3 vlakken met V5 is alleen vlak 36 doorontwikkeld tot jong berkenbos (L3).   

Vlak 36 ligt op het van 1985 tot 2015 met koeien begraasde Eiland van Rolvers. Eind jaren  

80, kort na de overgang van maai- naar begrazingsbeheer, was vlak 36 een matig vochtig zuur 

duingrasland 28  met zeker 10 soorten paddenstoelen van wasplaatgraslanden, soms in 

behoorlijke aantallen (Nauta & Jalink, 1996). Net als in enkele andere delen van het Eiland van 

Rolvers nam de hoeveelheid Pitrus na het beëindigen van het maaien fors toe. In 2007 wordt 

vlak 36 daarom al tot V5 (Zandzegge-Pitrusvegetatie) gerekend. Ongeveer de helft van het 

vlak was toen nog relatief kortgrazig. Gedurende een aantal jaren stonden er vrij veel 

Slijmwasplaten, een soort die vaak verschijnt als er sprake is van verzuring. Vlak 36 is 

inderdaad duidelijk zuurder geworden (tabel 4h). Tussen de Pitrus, die door de koeien niet 

begraasd wordt, kiemden vervolgens berkjes. Ook breidde de Pitrus zich nog veel verder uit, 

in sommige jaren samen met Braam, zodat er nu nog slechts enkele vierkante meters 

kortgrazige vegetatie zijn (1 à 2 % van de oppervlakte van het PQ). Vlak 36 is nu een jong 

berkenbos met vrij ruige ondergroei van Pitrus en forse mossen zoals Gewoon haarmos. De 

paddenstoelen van wasplaatgraslanden worden er al jaren (vrijwel) niet meer gezien. 

Overigens signaleren Everts et al. (2000) al eerder een toename van Berken in de 

vegetatieopnamen van graslanden op het Eiland van Rolvers.  

  

V6. Van de 7 vlakken met V6 is één vlak verdroogd en nu G14. Eén vlak is verruigd en nu 

mengtype V6-R6ce. Drie zijn nog steeds V6 en één is een mengtype geworden met V3.  

  

Verandering van de zuurindicatie  

Het wordt duidelijk zuurder in de wasplaatgraslanden in de AWD. Maar liefst 24 van de 30 

vlakken zijn zuurder geworden en 12 daarvan zijn zelfs 0,5 punt of meer (op de 

Ellenbergschaal) zuurder geworden.   

                                                
28 Waarschijnlijk type V1 (meded. M. van Til) 36 

Mededeling Mark van Til.  
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Enkele vlakken zijn opvallend minder zuur geworden, zoals vlak 05 (Vijfsprong, geplagd in 

2013) en vlak 01 (Haasveld). Een uitschieter is vlak 23 (Ronde Vlak) dat bijna 1,5 punt 

minder zuur geworden is. Het zuidelijke deel van de AWD is door de demping van het Van 

Limburg Stirumkanaal en het opzetten van de peilen in het Nieuwe kanaal – Kromme 

Schusterkanaal natter geworden en meer onder invloed van kalkrijk kwelwater36 komen te 

staan. Dit verklaart de afgenomen zuurgraad. Voor vlak 23 speelt waarschijnlijk het inwaaien 

van kalkrijk zand uit de Van Limburg Stirumvallei ook een rol.  

  

Verandering van de vochtindicatie  

Het wordt gemiddeld ook natter in de graslanden in de AWD. In 18 van de 30 vlakken is de 

vochtindicatie toegenomen. De meest opvallende stijgers zijn de in 2013 geplagde vlakken 

03 en 05 (beiden Vijfsprong), en het al eerder genoemde vlak 23 (Ronde Vlak). Ook vlak 25 

(Groot Zwarteveld, geplagd in 1991, gelegen nabij een kanaal) en vlak 43 (Lange del, niet 

geplagd) zijn 0,5 punt of meer natter geworden. De vernatting van de vlakken 43, 03 en 05 

hangt waarschijnlijk samen met het herstel van de hydrologie in het zuidelijk deel van de 

AWD. Bij 03 en 05 speelt daarnaast de maaiveldverlaging door het plaggen een rol. De 

vernatting van vlak 23 hangt samen met herstel van de hydrologie door de herinrichting van 

de Van Limburg Stirumvallei. Voor de vernatting van vlak 25 is geen duidelijke verklaring, 

mogelijk is het peil in het nabijgelegen infiltratiekanaal verhoogd.  

Vlak 14 (De Keet) is 0,9 punt droger geworden en dit hangt waarschijnlijk samen met herstel 

van de drainage in het betreffende infiltratiegebied. Verder zijn ook de vlakken 35 (Eiland 

van Rolvers), 42 (Zegveld zuidwest) en 08 (Starrenbroek) een half punt of meer droger 

geworden.   

  

    

Verandering van de voedselrijkdomindicatie  

Bij 20 van de 30 PQ’s is het indicatiegetal voor voedselrijkdom afgenomen. Voor een deel is 

dit het effect van het gevoerde beheer. Maar deels is het mogelijk een artefact van de 

Ellenbergmethode, dat samenhangt met de toegenomen zuurgraad en met het feit dat veel 

graslanden door de damherten gemillimeterd zijn37. Bij vlak 03 hangt het vrijwel zeker samen 

met het feit dat dit vlak in de late herfst van 2013 diep geplagd is en zich sindsdien ontwikkelt 

als een fraaie duinvalleivegetatie. Bij het veel minder diep geplagde vlak 05 is de afname 

van de voedselrijkdom vrijwel verwaarloosbaar.  

  

De relatie van paddenstoelen met de factoren zuurgraad, vocht en voedselrijkdom De 

dataset is ook geschikt om per paddenstoelensoort een globale voorkeur voor de drie 

beschouwde standplaatsfactor te bepalen. Het belang hiervan is vooral het vergroten van 

de kennis over de ecologie van de soorten.  

Net als bij de rapportage van 2010 (Jalink, 2011) zijn de PQ’s daartoe per indicatiewaarde 

(standplaatsfactor) in twee groepen verdeeld. In 2010 is de mediaan van de waarden 

gebruikt als grenswaarde. Dat heeft het grote voordeel dat de vlakken in twee even grote 

groepen verdeeld werden.   

In deze rapportage is dezelfde grenswaarde gebruikt als in 2010, opdat de resultaten zo 

vergelijkbaar mogelijk zijn. De groepen zijn nu wel van ongelijke grootte, omdat de 

gehanteerde grenswaarde niet overeen komt met de mediaan van de recente dataset. De 

verschuiving van de groepen komt zowel door een verandering in elk van de 

standplaatsfactoren als door het feit dat het deels niet om dezelfde PQ’s gaat.  

Het is aannemelijk dat de standplaatsvoorkeur van de beschouwde paddenstoelensoorten 

niet of nauwelijks gewijzigd zal zijn ten opzichte van circa 10 jaar geleden. Idealiter zouden 

daarom de op grond van de recente dataset bepaalde standplaatsvoorkeuren in hoge mate 
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moeten overeenkomen met de uitkomsten van de berekening op basis van de dataset 

20012009. Daar waar toch duidelijke verschillen optraden, worden mogelijke oorzaken 

benoemd. Tabel 4i geeft per Ellenbergwaarde de mediaan van de recente dataset, de 

gehanteerde grenswaarde (= mediaan van de 48 vlakken van de dataset 2001-2009) en 

hoeveel vlakken van de recente dataset een Ellenbergindicatie onder en boven de 

grenswaarde hebben. In totaal worden 36 vlakken beschouwd in deze analyse (tabel 4j). De 

30 vlakken met nummers tot en met 48 hoorden ook tot de dataset 2001-2009. De vlakken 

met nummers 71 en hoger zijn nieuw.  

  

Indicatie  Mediaan ’14-‘19  Grens  Aantal vlakken < grens  Aantal vlakken > grens  

V (vocht)  4,94  4,8 38  15 (droog): 3,5-4,8  21 (nat): 4,8-6,9  

pH (zuurgraad)  4,58  5,2  25 (zuur): 2,5-5,0  11 (basisch): 5,2-6,7  

N (voedselrijkdom)  3,58  4,0  25 (voedselarm): 2,0-4,0  11 (“voedselrijk”): 4,1-4,8  

Tabel 4i. Algemene informatie t.b.v. de indeling in twee groepen per Ellenbergwaarde (toelichting zie 

tekst). De gekleurde getallen geven de daadwerkelijke range aan (zie ook tabel 4j). Voedselrijk staat 

tussen “ ”: dit is relatief, echt voedselrijke graslanden (vergelijkbaar met agrarische percelen) komen in 

de AWD niet voor.  

                                                           
37 Dit is gebaseerd op niet gepubliceerd onderzoek in het kader van het Vegetatieinformatiesysteem van de provincie Zuid- 
Holland. De Ellenberggetallen voor zuurgraad en voedselrijkdomindicatie zijn gecorreleerd: soorten met een “zuur”  
Ellenberggetal hebben ook relatief vaak een (te) laag “voedselrijkdomgetal”. Verzuring leidt dan tot een lagere indicatie voor 

voedselrijkdom, ongeacht of er daadwerkelijk sprake is van een afname van nutriënten in de bodem.   
Een tweede artefact betreft het verschil tussen hoge (niet gemaaide / begraasde) vegetaties en lage kortgrazige. Op exact 

dezelfde locaties bleek de voedselrijkdomindicatie na maaien beduidend lager dan voor het maaien. Een verklaring daarvoor is 

dat stikstofminnende planten over het algemeen forser zijn dan de minder stikstofminnende planten. Ze nemen door het maaien 

relatief veel sterker af in bedekking en daardoor wordt de Ellenbergindicatie van de vegetatieopname minder voedselrijk terwijl er 

in de bodem niets veranderd kan zijn. Dit geldt vooral indien (zoals ook voor dit rapport) bij de berekening gewogen wordt naar 

de bedekking van de soorten in de vegetatieopname.  
38 In tabel 20 op pag. 45 van Jalink (2011) is 6,0 als grenswaarde (mediaan) voor de Vocht-indicatie vermeld. Dit berust op een 

typefout. De correcte waarde is 4,8. Herberekening van tabel 20 met 4,8 als grenswaarde levert exact het resultaat dat op 

pag. 45 is weergegeven. De getallen in tabel 20 zijn dus gebaseerd op de correcte grenswaarde.  
De verschillen van de medianen van de dataset 2001-2009 en die van 2014-2019 hangen 

deels samen met de geconstateerde veranderingen van standplaatsfactoren en deels met de 

sterk verschillende set PQ’s. In vergelijking met eerst genoemde periode ontbreken in de 

recente dataset bijvoorbeeld vrijwel alle vrij voedselrijke en verruigde blanco’s (beheer 

nietsdoen) terwijl er juist relatief veel vochtige vlakken aan het meetnet zijn toegevoegd.  

Verder zijn de vlakken gemiddeld zuurder geworden (zie tabel 4h en bijhorende tekst).  

In tabel 4j is per Ellenbergwaarde voor elk vlak aangegeven tot welke groep het gerekend is.  

  

Vlak  Vocht  pH  N    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vlak  Vocht  pH  N  

01  4,62  4,77  4,19  29  5,31  3,58  3,24  

03  6,54  5,03  3,55  32  3,80  2,46  2,06  

05  5,47  4,56  3,42  35  4,60  3,94  3,67  

08  3,94  4,44  3,39  36  5,03  3,70  3,39  

09  4,79  5,45  4,16  40  4,83  4,57  4,29  

13  5,56  5,73  4,34  42  4,00  4,30  3,34  

14  4,52  5,49  3,50  43  5,62  4,59  4,31  

15  5,48  5,76  4,36  44  5,10  4,73  3,96  

16  6,06  5,96  4,48  45  5,78  5,52  4,06  

17  6,04  5,60  4,15  46  3,57  6,03  3,62  

18  4,57  3,84  3,19  47  3,92  5,72  3,95  
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19  4,91  3,17  3,05    

  

  

  

  

48  4,05  3,60  2,90  

20  4,70  3,80  3,18  71  3,52  3,91  2,65  

21  5,21  4,98  3,92  72  4,03  3,90  3,43  

23  6,85  6,67  4,32  73  6,26  6,14  3,61  

24  5,22  3,58  3,15  74  5,77  4,33  3,97  

25  5,90  4,93  3,27  75  4,94  5,03  4,81  

28  4,94  3,50  3,19  76  3,76  3,11  2,63  

Tabel 4j. Ellenbergindicaties van 36 PQ’s. Blauw: < grenswaarde. Rood: > grenswaarde.  

  

Mycoflora in relatie tot de pH-indicatie  

In tabel 4k zijn de soorten gesorteerd op de ratio van voorkomen in vlakken met een lage en 

met een hoge zuurindicatie. Hiertoe is de waarde in de kolom pH<5,2 gedeeld door die van 

de kolom pH>5,2. De getalswaarde in kolommen pH<5,2 en pH>5,2 betreft het gemiddelde 

aantal vruchtlichamen per PQ per jaar van die soort29. Soorten die meer dan twee keer 

zoveel voorkomen in basische vlakken dan in zure vlakken (ratio < 0,5) zijn in de tabel in 

rood weergegeven. Soorten die meer dan twee keer zo veel in de zure vlakken voorkomen 

(ratio > 2,0) zijn blauw weergegeven. De overige soorten zijn zwart. Ter vergelijking is ook 

de ratio gebaseerd op de dataset 2001-2009 weergegeven (met hetzelfde kleurgebruik). Bij 

soorten waarbij de uitkomst gebaseerd op de recente dataset (ratio B) sterk afwijkt van die 

gebaseerd op de dataset 2001-2009 (Ratio A) is Ratio A geel gemarkeerd. Deze soorten 

worden nader besproken.  

Helemaal boven in de tabel en dus met een sterke voorkeur voor basische vlakken staan de 

hoge kwaliteit indicerende soorten Geurende wasplaat, Gele wasplaat, Grauwe wasplaat en 

Ivoorkoraaltje. Deze soorten zijn in de AWD nog heel zeldzaam en ze komen maar in één of 

twee vlakken voor, net als de nieuwkomer Clavaria asperulispora. Onder in de tabel, aan de  

zure kant, staan echt zuurminnende soorten als Slijmwasplaat, Broos vuurzwammetje en  

Heideknotszwam.     

Nederlandse naam  pH<5,2  pH>5,2  Vlakken  Ratio B  Ratio A  Wetenschappelijke naam  

Geurende wasplaat     0,0  1  0,0  0,3  Hygrocybe russocoriacea  

Gele wasplaat     0,7  2  0,0  9,2  Hygrocybe chlorophana  

Clavaria asperulispora     0,2  1  0,0  n.v.t.  Clavaria asperulispora  

Grauwe wasplaat     0,0  1  0,0  n.v.t.  Hygrocybe irrigata  

Ivoorkoraaltje     0,1  1  0,0  n.v.t.  Ramariopsis kunzei  

Spitse knotszwam  2,5  24,4  13  0,1  0,0  Clavaria falcata  

Kleverige wasplaat  0,0  0,1  6  0,1  0,1  Hygrocybe glutinipes  

Papegaaizwammetje  2,4  13,2  23  0,2  0,1  Hygrocybe psittacina  

Droge aardtong-groep  1,1  5,7  13  0,2  n.v.t.  Geoglossum droog groep  

Sneeuwzwammetje  1,4  6,0  15  0,2  0,1  Hygrocybe virginea  

Fraaie knotszwam  7,8  19,4  20  0,4  3,4  Clavulinopsis laeticolor  

Kabouterwasplaat  2,7  6,5  26  0,4  0,7  Hygrocybe insipida  

Zwartwordende wasplaat  5,1  7,9  26  0,6  0,3  Hygrocybe conica  

Elfenwasplaat  1,7  2,2  15  0,8  0,7  Hygrocybe ceracea  

Bittere wasplaat  0,0  0,0  2  0,9  0,1  Hygrocybe mucronella  

Puntmutswasplaat  0,9  0,5  10  2,0  0,9  Hygrocybe acutoconica  

Grijze knotszwam  0,2  0,1  2  2,3  0,0  Clavaria daulnoyi  

Rupsendoder  0,4  0,2  18  2,8  4,1  Cordyceps militaris  

Gele knotszwam  11,4  3,1  19  3,6  4,1  Clavulinopsis helvola  

                                                
29 Meer precies: het gemiddelde van de GMAC’s van de PQ’s in die groep.  
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Verblekende knotszwam  42,3  10,9  26  3,9  7,3  Clavulinopsis luteoalba  

Gewoon vuurzwammetje  32,0  5,8  30  5,6  n.v.t.  Hygrocybe miniata  

Verblekende wasplaat  2,2  0,3  6  8,2  6,2  Hygrocybe vitellina  

Gewone ruige aardtong  0,7  0,0  4  15,7  0,0  Trichoglossum hirsutum  

Slijmwasplaat  2,4  0,1  4  22,9  93,8  Hygrocybe laeta  

Kleverige aardtong  1,4  0,0  8  93,3  1,8  Geoglossum glutinosum  

Karmozijnwasplaat  3,3  0,0  6  218,2  9,0  Hygr. phaeococcinea  

Duinwasplaat  0,3  0,0  4  322,7  22,1  Hygrocybe conicoides  

Broos vuurzwammetje  5,2  0,0  9  345,8  n.v.t.  Hygrocybe helobia  

Scharlaken wasplaat  0,0     1  ∞  2,4  Hygrocybe coccinea  

Heideknotszwam  0,4     1  ∞  ∞  Clavaria argillacea  

Tabel 4k. Voorkomen van soorten in relatie tot de pH-indicatie van de vlakken. De kolommen pH <5,2 

(zuur) en pH >5,2 (basisch) betreffen respectievelijk 25 vlakken en 11 vlakken. De kolom Vlakken 

geeft het aantal vlakken waarin de soort is waargenomen. De kolom Ratio A geeft de ratio gebaseerd 

op de dataset van 2001-2009, Ratio B die gebaseerd op de periode 2014-2019. Soorten met een 

voorkeur voor zure vlakken (gebaseerd op Ratio B) zijn blauw (ratio > 2,0), idem met een voorkeur 

voor basische vlakken zijn rood (ratio < 0,5). Verdere toelichting zie tekst.  

  

Over het algemeen spreekt de tabel voor zich en komt de voorkeur van de soorten voor zure 

of basische vlakken overeen met de bekende ecologie van de soorten en met de resultaten 

van de vorige rapportage (Jalink, 2011). De uitzonderingen en enkele andere soorten 

worden hieronder kort besproken. Kortheidshalve wordt de periode 2001-2009 aangeduid 

met A en de periode 2014-2019 met B.  

De Gele wasplaat stond in periode A vooral in zure vlakken30 en in periode B vooral in 

basische vlakken. Dit past bij de bekende ecologie van deze soort, die behalve in de 

kalkrijke duinen en kalkgraslanden van Zuid-Limburg ook voorkomt in het Waddendistrict en 

verspreid in het binnenland. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt wel duidelijk in 

gebieden met kalkhoudende bodems.   

De Fraaie knotszwam liet in periode A een voorkeur zien voor zure vlakken, doet dat in 

periode B voor de basische vlakken. De soort groeit op licht zure tot neutrale en kalkrijke 

gronden, met een zwaartepunt in neutrale en kalkhoudende bodems. Dat is ook goed te zien 

aan de landelijke verspreiding. De soort komt veel voor in het Rhenodunaal en 

Waddendistrict en in Zuid-Limburg en heeft daarnaast een zeer ruime binnenlandse 

verspreiding (NDFF VA, december 2020).  

De Zwartwordende wasplaat had in periode A een voorkeur voor basische vlakken en is in 

periode B opgeschoven naar het midden. Dat past prima bij de ecologie van deze soort die 

een zeer grote tolerantie heeft ten aanzien van de zuurgraad. De gegevens van de AWD 

wijzen toch op een lichte voorkeur voor niet zure vlakken.  

De Grijze knotszwam had in periode A een voorkeur voor kalkrijke vlakken en in periode B 

voor zure vlakken, in beide gevallen gebaseerd op weinig vlakken en kleine aantallen. In de 

literatuur wordt geen duidelijke voorkeur genoemd. Het landelijke verspreidingsbeeld van 

deze soort (NDFF VA, januari 2021) wijst er ook op dat de soort zowel op kalkloze (zure) 

bodems voorkomt als op kalkhoudende standplaatsen.  

De Fraaie en Grijze knotszwam en de Gele en Zwartwordende wasplaat zijn daarom in tabel  

4l tot de categorie “neutraal / indifferent” gerekend.  

De Bittere wasplaat had in periode A een duidelijke voorkeur voor de kalkrijke vlakken en dat 

klopt zeer goed met de bekende ecologie van deze soort. In periode B laat de soort geen 

voorkeur zien, maar dat is gebaseerd op 2 vlakken en zeer lage aantallen. De kalkminnende 

                                                
30 De Gele wasplaat was en is heel zeldzaam in de AWD (en het meetnet), dus de getallen zijn gebaseerd op weinig 

waarnemingen.   
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Gewone ruige aardtong toonde in periode A inderdaad een sterke voorkeur voor basische 

vlakken. In periode B komt de soort onverwacht terecht in de groep met zure vlakken. 

Nadere beschouwing van de data laat zien dat de soort in periode B voorkwam in vlakken 

met een zuurgraad net onder de grenswaarde, dus niet op echt zure standplaatsen.   

De Bittere wasplaat en de Gewone ruige aardtong worden daarom in tabel 4l toch tot de 

categorie basisch gerekend.  

De Kleverige aardtong, de Karmozijnwasplaat en de Scharlaken wasplaat tonen een 

voorkeur voor zure vlakken. Maar net als bij de Gewone ruige aardtong staan ze vooral in 

vlakken met een zuurgraad net onder de grenswaarde. Deze soorten hebben volgens de 

literatuur een voorkeur voor (zwak) zure tot basische bodems. In de vorige rapportage 

kwam de Kleverige aardtong uit in de middengroep en de Karmozijn- en Scharlaken 

wasplaat in de zure groep. Ze zijn in tabel 4l alle drie tot categorie “neutraal / indifferent” 

gerekend. Net als in de periode 2001-2009 staat de zeer kalkminnende Duinwasplaat ook 

nu weer tussen de zuurminnende soorten. Deze soort komt lokaal voor in een padberm op 

het Heitje. In die padberm is in het verleden kalkrijk zand gemorst (zie ook de bespreking 

van deze soort in paragraaf 3c).   

  

  
De Slijmwasplaat (links) en de Verblekende wasplaat hebben een duidelijke voorkeur voor vrij zure 

standplaatsen. Foto’s Nico Dam.  

  

De samenvattende conclusie op basis van de gegevens uit beide perioden is weergegeven 

in tabel 4l. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Sneeuwzwammetje, Papegaaizwammetje 

en Kabouterwasplaat een brede tolerantie hebben ten aanzien van de zuurgraad. Dat blijkt 

zowel uit de literatuur als uit ons onderzoek. Toch zijn ze in het meetnet talrijker in de 

basische groep dan in zure.  

  

Voorkeur pH    

basisch  Gewone ruige aardtong, Droge aardtong-groep, Clavaria asperulispora, Spitse 

knotszwam, Ivoorkoraaltje, Geurende wasplaat, Bittere wasplaat, Grauwe wasplaat, 

Kleverige wasplaat, Papegaaizwammetje, Sneeuwzwammetje  

zuur  Rupsendoder, Heideknotszwam, Gele knotszwam, Verblekende knotszwam, 

Slijmwasplaat, Verblekende wasplaat, Broos vuurzwammetje  

neutraal of 

indifferent  
Kleverige aardtong, Grijze knotszwam, Fraaie knotszwam, Gele wasplaat,  
Kabouterwasplaat, Zwartwordende wasplaat, Elfenwasplaat, Puntmutswasplaat, 

Gewoon vuurzwammetje, Karmozijnwasplaat, Scharlaken wasplaat  

onduidelijk  Duinwasplaat,   

Tabel 4l. Samenvatting relatie zuurgraad – graslandpaddenstoelen gebaseerd op de gegevens van 

het meetnet, beide perioden.  
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Mycoflora in relatie tot de vochtindicatie  

In tabel 4m zijn de soorten gesorteerd op de ratio van het voorkomen in vlakken met een 

lage en hoge vochtindicatie (ratio B). Ratio A en ratio B zijn op vergelijkbare wijze berekend 

als bij de zuurgraad.  

  

Nederlandse naam  V<4,8  V>4,8  Vlakken  ratio B  ratio A  Wetenschappelijke naam  

Clavaria asperulispora     0,1  1  0,0  n.v.t.  Clavaria asperulispora  

Grijze knotszwam     0,3  2  0,0  0,0  Clavaria daulnoyi  

Kleverige wasplaat  0,0  0,1  6  0,0  0,1  Hygrocybe glutinipes  

Slijmwasplaat     3,1  4  0,0  0,0  Hygrocybe laeta  

Bittere wasplaat     0,0  2  0,0  0,1  Hygrocybe mucronella  

Karmozijnwasplaat  0,0  4,1  7  0,0  0,3  Hygrocybe phaeococcinea  

Verblekende wasplaat     2,9  6  0,0  0,4  Hygrocybe vitellina  

Gewone ruige aardtong  0,0  0,9  4  0,0  0,3  Trichoglossum hirsutum  

Broos vuurzwammetje  0,1  6,5  9  0,0  n.v.t.  Hygrocybe helobia  

Spitse knotszwam  0,5  16,2  13  0,0  0,1  Clavaria falcata  

Wormvormige knotszwam  0,1  3,2  7  0,0  0,0  Clavaria fragilis  

Kleverige aardtong  0,3  1,6  9  0,2  6,6  Geoglossum glutinosum  

Gele wasplaat  0,1  0,3  2  0,3  9,2  Hygrocybe chlorophana  

Gewoon vuurzwammetje  11,7  33,9  33  0,3  n.v.t.  Hygrocybe miniata  

Elfenwasplaat  1,1  2,4  15  0,5  0,7  Hygrocybe ceracea  

Fraaie knotszwam  7,4  14,5  22  0,5  0,7  Clavulinopsis laeticolor  

Rupsendoder  0,3  0,4  20  0,8  1,5  Cordyceps militaris  

Verblekende knotszwam  30,3  34,7  30  0,9  2,1  Clavulinopsis luteoalba  

Zwartwordende wasplaat  5,9  6,0  29  1,0  0,5  Hygrocybe conica  

Gele knotszwam  9,1  8,7  21  1,0  0,7  Clavulinopsis helvola  

Kabouterwasplaat  4,6  3,3  28  1,4  0,5  Hygrocybe insipida  

Scharlaken wasplaat  0,0  0,0  2  1,5  3,5  Hygrocybe coccinea  

Droge aardtong-groep  3,2  2,0  13  1,6  n.v.t.  Geoglossum droog groep  

Papegaaizwammetje  9,2  3,0  24  3,1  0,2  Hygrocybe psittacina  

Sneeuwzwammetje  4,7  1,4  18  3,4  0,9  Hygrocybe virginea  

Puntmutswasplaat  1,4  0,2  10  7,0  1,5  Hygrocybe acutoconica  

Duinwasplaat  0,5  0,0  4  458,3  82,5  Hygrocybe conicoides  

Heideknotszwam  0,6     1  ∞  ∞  Clavaria argillacea  

Tabel 4m. Voorkomen van soorten in relatie tot de vochtindicatie van de vlakken. De kolommen V<4,8  

(droog) en V>4,8 (nat) betreffen respectievelijk 15 en 21 vlakken. Soorten met een voorkeur voor nat 

(ratio < 0,50) zijn blauw. Soorten met een voorkeur voor droog (ratio > 2,0) zijn rood. Voor verdere 

toelichting, zie het onderschrift van tabel 4k.  

  

Uit tabel 4m blijkt een grote mate van overeenstemming met de resultaten van de periode 

2001-2009 (Jalink, 2011). De uitzonderingen worden hieronder kort besproken.  

Kortheidshalve wordt de periode 2001-2009 weer aangeduid met A en de periode 2014-2019 

met B.   

De Kleverige aardtong had in periode A een voorkeur voor droge vlakken en in periode B 

voor natte. Beide voorkeuren passen binnen de bekende ecologie van de soort: “droog, 

kalkrijk tot kalkarm zand, ook in vochtige duinvalleien” (Arnolds et al., 1995).  Voor de 

Gele wasplaat geldt min of meer hetzelfde als voor de Kleverige aardtong. Bovendien 

zijn bij de Gele wasplaat de conclusies in beide periodes gebaseerd op weinig vlakken 

en lage aantallen. Beide soorten worden in tabel 4n tot de categorie “neutraal / 

indifferent” gerekend.  
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Het Papegaaizwammetje had in periode A een voorkeur voor natte vlakken en in periode B 

voor droge. Beide voorkeuren vallen binnen de bekende ecologie van de soort: “vochtige tot 

droge zand- en kleibodems” (Arnolds et al., 1995). Ook deze soort is daarom tot de categorie  

“neutraal / indifferent” gerekend.  

De Bittere wasplaat is in de AWD in beide perioden vrijwel uitsluitend te vinden in natte 

vlakken (V6). Volgens de literatuur is het juist een soort van heel droge standplaatsen, zoals 

de Limburgse kalkgraslanden (krijtverweringsgronden). De soort is dus waarschijnlijk vrij 

indifferent voor vocht, zolang de bodem maar voldoende kalkhoudend is.  

De Gewone ruige aardtong heeft in beide periodes een voorkeur voor de natte vlakken, maar 

in de Coepelduynen en Meijendel staat hij ook op droge plekken. Ook uit de literatuur blijkt 

geen voorkeur voor vochtige standplaatsen.  

  

Het Broos en Gewoon vuurzwammetje zijn in periode A samengenomen. Die soortengroep 

had een voorkeur voor droge vlakken. In periode B tonen beide soorten een voorkeur voor 

de natte vlakken. Voor het Broos vuurzwammetje klopt dit laatste met de bekende ecologie, 

van het Gewoon vuurzwammetje is bekend dat hij ook op heel droge standplaatsen kan 

staan.  

  

De conclusie op basis van de gegevens van beide periodes is samengevat in tabel 4n.  

Opvallend veel soorten vallen in de categorie “neutraal tot indifferent” en heel weinig in de 

categorie “droog”. Veel soorten van wasplaatgraslanden kunnen blijkbaar zowel op droge als 

natte standplaatsen voorkomen, zolang de andere milieufactoren maar aan hun 

standplaatsvoorkeur voldoen.   

  

Voorkeur V    

nat  Spitse knotszwam, Wormvormige knotszwam, Clavaria asperulispora, Grijze 

knotszwam, Kleverige wasplaat, Broos vuurzwammetje, Slijmwasplaat, Verblekende 

wasplaat, Karmozijnwasplaat  

droog  Heideknotszwam, Puntmutswasplaat, Duinwasplaat  

neutraal of 

indifferent  
Gewone ruige aardtong, Kleverige aardtong, Droge aardtong-groep, Rupsendoder,  
Fraaie knotszwam, Gele knotszwam, Verblekende knotszwam, Bittere wasplaat,  
Gele wasplaat, Gewoon vuurzwammetje, Elfenwasplaat, Kabouterwasplaat, 

Papegaaizwammetje, Zwartwordende wasplaat, Sneeuwzwammetje, Scharlaken 

wasplaat  

Tabel 4n. Samenvatting relatie vochtindicatie en graslandpaddenstoelen gebaseerd op de 

gecombineerde gegevens van de perioden 2001-2009 en 2014-2019.  

  

Voedselrijkdom  

In tabel 4o zijn de soorten gesorteerd op de ratio van het voorkomen in vlakken met een lage 

en hoge voedselrijkdomindicatie. De ratio is op vergelijkbare wijze berekend als bij de 

zuurgraad en vochtindicatie. Zoals eerder gemeld komen echt voedselrijke graslanden niet 

voor in de AWD, dat blijkt ook uit de range van de Ellenbergindicaties van de “voedselrijke” 

groep vlakken: 4,0-4,8 (zie tabellen 4i en 4j). Minder voedselarm zou een correctere 

omschrijving zijn, vandaar dat “voedselrijk” tussen aanhalingstekens is gezet.  

  

Nederlandse naam  N<4,0  N>4,0  Vlakken  Ratio B  Ratio A  soort  

Gele wasplaat     0,7  2  0,0  9,2  Hygrocybe chlorophana  

Spitse knotszwam  2,5  24,5  13  0,1  0,7  Clavaria falcata  

Kleverige wasplaat  0,0  0,1  6  0,1  0,3  Hygrocybe glutinipes  

Fraaie knotszwam  4,2  27,6  22  0,2  3,6  Clavulinopsis laeticolor  

Papegaaizwammetje  3,0  12,0  24  0,2  0,8  Hygrocybe psittacina  
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Sneeuwzwammetje  1,7  5,4  18  0,3  0,7  Hygrocybe virginea  

Bittere wasplaat  0,0  0,0  2  0,40  0,45  Hygrocybe mucronella  

Kabouterwasplaat  2,7  6,5  28  0,42  2,1  Hygrocybe insipida  

Gele knotszwam  6,4  14,4  21  0,45  1,0  Clavulinopsis helvola  

Rupsendoder  0,3  0,5  20  0,6  0,8  Cordyceps militaris  

Droge aardtong-groep  2,3  3,1  13  0,8  n.v.t.  Geoglossum droog groep  

Elfenwasplaat  1,7  2,2  15  0,8  1,7  Hygrocybe ceracea  

Zwartwordende wasplaat  6,1  5,7  29  1,1  1,0  Hygrocybe conica  

Verblekende knotszwam  34,1  29,7  30  1,1  1,0  Clavulinopsis luteoalba  

Puntmutswasplaat  0,9  0,4  10  2,3  3,5  Hygrocybe acutoconica  

Grijze knotszwam  0,2  0,1  2  2,3  0,8  Clavaria daulnoyi  

Wormvormige knotszwam  2,3  0,8  7  2,9  0,0  Clavaria fragilis  

Gewoon vuurzwammetje  30,9  8,2  33  3,8  v.arm  Hygrocybe miniata  

Verblekende wasplaat  2,2  0,3  6  8,2  6,1  Hygrocybe vitellina  

Gewone ruige aardtong  0,7  0,0  4  15,7  0,6  Trichoglossum hirsutum  

Slijmwasplaat  2,4  0,1  4  22,9  3,2  Hygrocybe laeta  

Kleverige aardtong  1,4  0,0  9  46,4  2,1  Geoglossum glutinosum  

Broos vuurzwammetje  5,2  0,0  9  345,8  v.arm  Hygrocybe helobia  

Karmozijnwasplaat  3,3  0,0  7  999,0  19,7  Hygrocybe phaeococcinea  

Duinwasplaat  0,3  0,0  4  999,0  49,8  Hygrocybe conicoides  

Heideknotszwam  0,4     1  999,0  999,0  Clavaria argillacea  

Tabel 4o. Voorkomen van soorten in relatie tot de voedselrijkdomindicatie van de vlakken. De 

kolommen N<4 (voedselarm) en N>4 (“voedselrijk”) betreffen respectievelijk 25 en 11 vlakken. 

Soorten met een voorkeur voor “voedselrijk” (ratio < 0,50) zijn rood; idem voor voedselarm (ratio > 2,0) 

zijn blauw. Voor verdere toelichting zie het onderschrift van tabel 4k.   

  

Voor het grootste deel van de soorten geldt dat de voorkeur voor voedselarm / “voedselrijk” 

in de afgelopen periode overeenkomt met die in de periode 2001 – 2009. De uitzonderingen 

worden hieronder kort besproken. Kortheidshalve wordt de periode 2001-2009 weer 

aangeduid met A en de periode 2014-2019 met B.   

De Fraaie knotszwam had in periode A een voorkeur voor voedselarm en in periode B voor 

“voedselrijk”. Uit de literatuur is bekend dat de Fraaie knotszwam op matig voedselarme tot 

matig voedselrijke standplaatsen voorkomt. Extreem voedselarme plekken en echt 

voedselrijke standplaatsen worden gemeden.  

Voor de Gele wasplaat geldt hetzelfde als voor de Fraaie knotszwam. Bovendien zijn bij de 

Gele wasplaat de conclusies in beide periodes gebaseerd op weinig vlakken en lage 

aantallen.  

De Kabouterwasplaat is een duidelijk grensgeval. In periode A wordt hij net tot de 

voedselarme groep gerekend (ratio = 2,1) en in periode B net tot de “voedselrijke” (ratio = 

0,48).  

Deze drie soorten zijn daarom in tabel 4p gerekend tot de categorie “neutraal / indifferent”.  

In periode A zijn het Broos en Gewoon vuurzwammetje samen genomen als soortengroep. 

Die soortengroep had in periode A een voorkeur voor voedselarm, net als beide afzonderlijke 

soorten in periode B.  

De Wormvormige knotszwam had in periode A een voorkeur voor “voedselrijk” en in periode 

B voor voedselarm. Beide passen binnen de bekende ecologie van deze soort. Volgens 

Arnolds (in Arnolds et al., 1995) komt de soort voor op “voedselarme tot matig voedselrijke 

grond”. Ook deze soort is daarom tot de categorie “neutraal / indifferent” gerekend. De 

Gewone ruige aardtong die in periode A geen duidelijke voorkeur had toont in periode B een 

duidelijke voorkeur voor voedselarm. Dat laatste past goed bij de bekende ecologie van deze 

soort.  
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De conclusie op basis van de gegevens van beide periodes is samengevat in tabel 4p. Het is 

opvallend dat maar vijf soorten een voorkeur hebben voor “voedselrijk”, dit ondanks het feit 

dat echt voedselrijke graslanden niet voorkomen in de AWD (en de dataset). Van die vijf 

soorten heeft alleen de Kleverige wasplaat een duidelijke voorkeur voor voedselrijk in beide 

perioden (tabel 4o).  

  

Categorie    

“voedselrijk”  Spitse knotszwam, Bittere wasplaat, Sneeuwzwammetje, Papegaaizwammetje, 

Kleverige wasplaat  

voedselarm  Kleverige aardtong, Gewone ruige aardtong, Heideknotszwam, Grijze knotszwam,  
Karmozijnwasplaat, Duinwasplaat, Verblekende wasplaat, Broos vuurzwammetje, 

Gewoon vuurzwammetje, Puntmutswasplaat, Slijmwasplaat  

neutraal of 

indifferent  
Droge aardtong-groep, Rupsendoder, Wormvormige knotszwam, Verblekende 

knotszwam, Gele knotszwam, Fraaie knotszwam, Gele wasplaat, Elfenwasplaat, 

Zwartwordende wasplaat, Kabouterwasplaat  

Tabel 4p. Samenvatting relatie voedselrijkdomindicatie en graslandpaddenstoelen gebaseerd op de 

gecombineerde gegevens van de perioden 2001-2009 en 2014-2019.  

  

  
Vlak 51 (nabij Brederodepad) heeft een zeer korte kalkminnende vegetatie met veel Groot 

duinsterretje. Door de vele konijnengraafjes wordt steeds weer kalkrijk zand naar de oppervlakte 

gebracht. Het vlak is opvallend arm aan graslandpaddenstoelen. Het is van nature al droog en 

daardoor zeer gevoelig voor perioden met warm droog weer. Foto Leo Jalink.  

  

5 Beheer  
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5a. Ecologie van Wasplaten en wasplaatgraslanden  
  

Veel wasplaatgraslanden zijn net als goede weidevogelgebieden het gevolg van langdurig, 

extensief agrarisch beheer van de betreffende gebieden. Natuurlijke wasplaatgraslanden die 

niet zijn ontstaan of bevorderd door menselijk handelen zijn vooral aan te treffen in  

(sub)arctische streken waar de productie van de vegetatie laag is en successie niet direct tot 

struweel- of bosvorming leidt. Ook alpine zones zijn rijk aan wasplaatgraslanden, maar daar 

speelt zomerbeweiding van vee mogelijk wel een rol. Het is waarschijnlijk dat begrazing door 

rond trekkende kuddes in een ver verleden ook gunstige condities schiep voor het ontstaan 

van wasplaatgraslanden. Maaien kent geen natuurlijke tegenhanger.  In Nederland zijn 

sommige droge duingebieden rijk aan paddenstoelen van wasplaatgraslanden, terwijl er 

geen maai- of begrazingsbeheer plaatsvindt. Vaak worden deze gebieden wel begraasd 

door Konijnen. Bekende voorbeelden zijn de Coepelduynen en delen van Berkheide en 

Meijendel. Ook in delen van de AWD is dit het geval, zoals bijvoorbeeld de hogere delen van 

het Rozenwaterveld.  

  

Grazen en maaien zijn twee belangrijke beheervormen voor het ontstaan en behoud van 

wasplaatgraslanden (Arnolds, 1994; 2015b). Arnolds geeft aan dat beide beheervormen 

gunstig zijn en verwacht dat begrazing de meest gunstige is, omdat begrazing leidt tot meer 

variatie. Het is inderdaad zo dat een aantal heel goede wasplaatgraslanden zoals die van de 

Bemelerberg, het Junner Koeland bij Ommen, de Westduinen en Middelduinen op Goeree, 

de Vroongronden op Schouwen en Koningsbos bij Castricum vaak al eeuwenlang extensief 

begraasd worden. Maar er zijn ook voorbeelden van hooilanden met een zeer rijke 

graslandmycoflora zoals de Rotstergaasterwallen bij Heerenveen, een deel van de Groote 

Heide bij Venlo, de berm van de Hoornderweg op Texel en het Groot Zwarteveld en 

Waterdellen in de AWD.   

Arnolds meldt dat maaien de voorkeur heeft op vochtige en weinig draagkrachtige gronden, 

omdat begrazing leidt tot bodemschade en daarmee samenhangende verruiging. Daaraan 

kan nog het risico worden toegevoegd van verruiging door planten die niet door vee gegeten 

worden, zoals Pitrus. Als begrazing wordt toegepast, moet die niet te extensief zijn omdat er 

anders risico is op vervilting en verruiging (Arnolds, 2015b). Wasplaten en andere 

graslandfungi gedijen slecht in een dichte en vervilte grasmat.  

Een ander aspect is dat grazers zich minder goed laten sturen dan een maaimachine. Zo 

kan het gebeuren dat gebieden waar dat wel gewenst zou zijn niet begraasd worden, met 

sterke verruiging tot gevolg. Een voorbeeld daarvan is het Keur’s Weitje dat daardoor 

veranderde van een wasplaatgrasland in een zeer hoge en dichte vegetatie van Zeggen en 

Duindoorn. Een ander voorbeeld is het verderop in dit hoofdstuk besproken vlak 36 (Eiland 

van Rolvers). Ook kan het gebeuren dat de schapen of koeien te vaak en te lang in bepaalde 

terreindelen verblijven, wat tot overbetreding en ophoping van mest kan leiden. Daar heeft 

onder andere vlak 01 (Haasveld) enkele jaren fors van te lijden gehad.  

  

Goede wasplaatgraslanden worden gekenmerkt door een ongeroerde bodem, geen of een 

zeer matige mestgift (zeker geen kunstmest) en een lange geschiedenis van min of meer 

constant extensief beheer. Een bijzonder en niet goed begrepen fenomeen is dat de leeftijd 

van wasplaatgraslanden van groot belang is voor de soortensamenstelling. Bij  

verschralingsbeheer reageren vaatplanten in het algemeen veel sneller dan de kenmerkende  
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soorten van wasplaatgraslanden. Daardoor kan de vegetatie in relatief jonge terreinen al 

zeer fraai ontwikkeld en soortenrijk zijn, terwijl de mycoflora veel minder rijk is.   

Sommige paddenstoelen verschijnen pas na 50 tot 100 jaar. Arnolds (2015a) deelt daarom 

de kenmerkende paddenstoelen van wasplaatgraslanden in drie groepen in: soorten die al in 

de eerste 15 jaar verschijnen, soorten die pas aanwezig zijn als het grasland tussen 15 en 

50 jaar oud is en soorten die alleen voorkomen in oude (minstens 50 jaar) graslanden. Het 

wonderlijke is dat er in de ontwikkeling van een wasplaatgrasland alleen maar soorten bij 

komen. Het is niet zo dat de “early settlers” op een gegeven moment weer verdwijnen.  

  

Hoewel de paddenstoelen van wasplaatgraslanden al vele decennia intensief bestudeerd 

worden, is de ecologie nog onopgehelderd (Arnolds, 2015a; Kuyper, 2015). Lange tijd is 

gedacht dat Wasplaten een saprofytische levenswijze hadden, met andere woorden dat ze 

hun nutriënten verkregen door het verteren van dood organisch materiaal. Op zich laat zich 

dat moeilijk rijmen met hun extreme gevoeligheid voor (kunst)mest, de voorkeur van 

sommige soorten voor zeer oude graslanden en het feit dat ze niet in 

laboratoriumomstandigheden te kweken zijn. Een gangbare theorie is dat een deel van de 

soorten zich heeft gespecialiseerd op zeer oude humusfracties.  

Modern onderzoek werpt een ander licht op de ecologie van Wasplaten, zonder een echt 

antwoord te geven, overigens. Het gaat om de verhouding van de stabiele isotopen C en N 

in de vruchtlichamen van paddenstoelen. Die verhouding is bij saprofyten en 

mycorrhizasymbionten zodanig verschillend, dat je alleen al aan de hand van die C/N 

verhouding het onderscheid kunt maken. De C/N verhouding van Wasplaten lijkt veel meer 

op die van mycorrhizasymbionten dan op die van saprofyten. De beschreven kieskeurigheid 

en het niet kweekbaar zijn van Wasplaten passen ook beter bij een biotrofe levenswijze dan 

een saprofytische. Maar ondanks alle onderzoek is er nog geen enkele duidelijkheid over de 

aard van de symbiose tussen Wasplaten en mossen of vaatplanten. Voor een uitvoerige 

bespreking wordt verwezen naar Arnolds (2015a) en Kuyper (2015).  

  

  

5b. Het belang van (goed) beheer  
  

In de voorgaande paragraaf is al gewezen op het belang van goed en constant beheer. 

Goed maai- of begrazingsbeheer voorkomt verruiging, gaat successie richting bos of 

struweel tegen en zorgt dat de bodem niet al te voedselrijk wordt. Afwisselen van maai- en 

graasbeheer levert vaak ook goede resultaten. Bij het langdurig achterwege laten van 

beheer raken de wasplaatgraslanden overwoekerd, wat uiteindelijk leidt tot het afsterven van 

mycelia en het volledig verdwijnen van de kenmerkende paddenstoelensoorten. Wasplaten 

en veel andere paddenstoelen van wasplaatgraslanden blijken vooral te fructificeren in 

kortgrazige vegetaties. Veel soorten groeien direct op de bodem en steken dus niet boven 

een dikke moslaag of ruige vegetatie uit. De aanwezigheid van een hoge gesloten vegetatie 

onderdrukt het fructificeren van de in de bodem aanwezige mycelia (Arnolds, 1994). Voor 

een goede fructificatie (veel paddenstoelen) is het van belang dat wasplaatgraslanden aan 

het begin van het fructificatieseizoen kortgrazig zijn. In praktijk betekent dat dat ze in 

augustus of begin september gemaaid moeten worden of dat de veebezetting in de zomer 

zodanig is dat de vegetatie begin september slechts enkele centimeters hoog is (Arnolds, 

2015b).  

Uit eigen waarneming (Jalink, 2011; diverse waarnemingen in meetnetplots van meer 

recente datum) blijkt dat voor Aardtongen niet alleen een onderdrukking van fructificatie door 

hoge vegetatie een rol speelt. De weinige Aardtongen die in een hoge en dichte vegetatie 



Wasplaatgraslanden in de AWD – 2  - 114 -  

toch boven de grond komen, blijken bijna zonder uitzondering te zijn aangetast door een 

parasiet, de Aardtongzwameter Hypomyces papulasporae. De meeste van die aangetaste 

Aardtongen blijken steriel te zijn. Ze produceren geen rijpe sporen en zijn daardoor ook vaak 

niet op naam te brengen.  

Een laatste relevante bevinding is dat de mycelia van paddenstoelen van 

wasplaatgraslanden kennelijk in staat zijn om een aantal jaren te overleven op een locatie 

waar de vegetatie door achterstallig beheer sterk verruigd is (Arnolds, 1994). Kort na het 

herstel van het beheer blijkt dan weer een aanzienlijke fructificatie te kunnen optreden, van 

een dusdanige omvang dat die niet te verklaren valt door hervestiging van de betreffende 

soorten. Arnolds (2015b) noemt de Bemelerberg en het Junner Koeland als voorbeelden van 

gebieden waar kort na het hervatten van de begrazing weer een sterk herstel van 

graslandpaddenstoelen is opgetreden. Vrijwel zeker waren de mycelia nog gewoon in de 

bodem aanwezig, maar vormden ze niet of nauwelijks vruchtlichamen.   

Dit wordt ook ondersteund door een eigen waarneming (Jalink & Nauta, 1999) in de Bierlap 

(Meijendel). Het gebied werd Mau-Mau-vlakte genoemd vanwege de zeer dichte en hoge 

vegetatie van overjarig Duinriet die het gebied jarenlang domineerde. Er werden in die 

periode ondanks goed zoeken slechts zelden Wasplaten gevonden en nooit meer dan 

enkele exemplaren. In september 1990 werden grote grazers geïntroduceerd en al in de 

eerstvolgende herfst (1991) verschenen grote aantallen Wasplaten van diverse soorten. 

Zowel de grote aantallen als de ruimtelijke spreiding (grote dichte clusters van 

vruchtlichamen) maakten het zeer onwaarschijnlijk dat ze voortkwamen uit hervestiging van 

die soorten. Jalink & Nauta (1999) concludeerden daarom dat de mycelia waarschijnlijk nog 

in de bodem aanwezig waren.  

  

In de AWD worden de valleien waar wasplaatgraslanden liggen zeer vaak pas aan het eind 

van het fructificatieseizoen gemaaid en soms gedurende dat seizoen. Er wordt (vrij) laat 

gemaaid om rekening te houden met nectarplanten (nectaraanbod voor insecten in de 

nazomer) en laat bloeiende soorten als Parnassia (zaadzetting). Uit het voorgaande blijkt 

echter dat dit voor de paddenstoelen van wasplaatgraslanden niet het meest gunstige 

beheer is. De graslanden als zodanig blijven wel in stand, maar de fructificatie is minder dan 

die zou kunnen zijn. Het verdient daarom aanbeveling om terreinen met belangrijke 

wasplaatgraslanden (deels) aan het eind van de zomer of begin september te maaien.  

  

  

5c. Beheer en wasplaatgraslanden in de AWD  
  

In de vorige paragrafen is een vrij uitgebreide uiteenzetting over de ecologie van 

wasplaatgraslanden en de kenmerkende soorten ervan gegeven. Deze paragraaf gaat over 

het beheer van wasplaatgraslanden in de AWD en dan vooral over de relatie tussen het 

gevoerde beheer en de ontwikkeling van de graslandmycoflora.   

  

Dit onderwerp is al vrij uitvoerig aan de orde geweest in de vorige rapportage (Jalink, 2011).  

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies.  

Maaien lijkt in de AWD gunstiger voor graslandfungi dan begrazing. Gemaaide gebieden 

hebben gemiddeld een groter aantal soorten en in de loop van de tijd neemt het aantal 

soorten en het aantal vruchtlichamen toe. Begraasde vlakken hebben een lagere 

soortenrijkdom en bovendien neemt het aantal soorten en het aantal vruchtlichamen af. 

Vertrapping van de bodem en verruiging met o.a. Pitrus worden als mogelijke oorzaken voor 

dit verschil genoemd.   
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Geplagde terreinen nemen een middenpositie in. Het lijkt erop dat de mycoflora enkele jaren 

na het plaggen piekt en dan geleidelijk weer achteruitgaat. Nietsdoen is een zeer ongunstige 

beheervorm.  

Qua soortensamenstelling bleek dat gemaaide vlakken rijker zijn aan Wasplaten en 

Staalstelen, terwijl begraasde vlakken de grootse aantallen Knotszwammen herbergen. 

Groensteelsatijnzwam en Karmozijnwasplaat bleken een sterke voorkeur te hebben voor 

geplagde terreinen.  

  

Bij deze conclusies dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat maaien en grazen niet 

ongecorreleerd waren met andere terreinkenmerken. In zijn algemeenheid kwam maaien 

beduidend meer voor in vochtige vegetaties op minder draagkrachtige bodem, terwijl 

begrazing juist op de wat drogere gronden voorkwam. Een relevant verschil tussen maaien 

en grazen is dat bij maaien nutriënten worden afgevoerd en bij grazen niet.   

  

Inmiddels zijn de omstandigheden in de AWD sterk gewijzigd en dat geldt ook voor het 

beheer. De sterke toename van het aantal Damherten in de AWD heeft ertoe geleid dat in 

veel terreindelen begrazing een dominante factor is geworden. Dit geldt ook in terreindelen 

die voorheen gemaaid werden of nog steeds gemaaid worden. Een andere verandering die 

hier direct mee samenhangt, is de beëindiging van alle beheerbegrazing met schapen en 

koeien in de loop van 2015.   

Verder is het maaibeheer veel gedifferentieerder geworden. Soms wordt een vlak in zijn 

geheel gemaaid, soms wordt alleen Pitrus gemaaid of alleen de wat ruigere delen met hoog 

gras en soms wordt in het kader van sinus-maaibeheer31 een deel van het vlak wel en een 

ander deel niet gemaaid. Verder is er ook nog het verschil tussen maaien en spragelen, het 

laatste is in feite een tussenvorm tussen maaien en plaggen, die incidenteel wordt 

toegepast. Ook wordt steeds meer maatwerk geleverd: maaien wordt achterwege gelaten op 

plaatsen die door de Damherten kort begraasd zijn, of omgezet in een tweejaarscyclus.  

Al deze factoren maken dat een aanpak zoals die in vorige rapportage (Jalink, 2011) niet 

zinvol en uitvoerbaar meer is. Er is de afgelopen jaren geen sprake meer van duidelijk 

onderscheiden beheercategorieën (nietsdoen, maaien, grazen, plaggen).  

Daarom is gekozen om de effectiviteit van beheer op een andere manier in beeld te brengen. 

Er wordt niet gefocust op verschillen in soortensamenstelling tussen gebieden die tot 

verschillende beheercategorieën behoren. In plaats daarvan wordt voor een aantal groepen 

van terreinen de ontwikkeling van de graslandmycoflora in beeld gebracht. Dat is goed 

mogelijk omdat er inmiddels een reeks van 19 jaar aan telgegevens is voor 34 PQ’s. Voor 

veel van die PQ’s is goed aan te geven wat het dominante beheer was, in ieder geval in de 

periode tot en met 2015. Dat dominante beheer is af te lezen uit tabel 2h.   

Er is naar gestreefd om groepen samen te stellen uit PQ’s die niet te sterk van elkaar 

verschillen. Het resultaat is weergegeven in tabel 5a.  

Van elke groep PQ’s wordt in ieder geval de ontwikkeling van het aantal soorten en het 

aantal vruchtlichamen beschouwd. Daarbij worden de paddenstoelen in drie groepen 

onderscheiden: Aardtongen, Knotszwammen en Wasplaten. Als daartoe aanleiding is wordt 

ingezoomd op afzonderlijke PQ’s of afzonderlijke soorten. Rupsendoders zijn in deze 

beschouwing niet meegenomen, omdat ze altijd in heel kleine aantallen voorkomen en 

waarschijnlijk weinig beïnvloed worden door beheer.  

                                                
31 Bij sinus maaibeheer blijft ieder jaar een wisselend stuk van de vegetatie overstaan ten gunste van insectenfauna. Het gaat 

daarbij bijvoorbeeld om laat bloeiende nectarplanten als watermunt en om voldoende hoge vegetatie ten behoeve van 

overwinterende insecten als nachtvlinders. In het kader hiervan wordt aanbevolen jaarlijks een wisselend deel van ca. 10-15% 

van de vegetatie van een maaivlak over te laten staan.  
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Bij de bespreking van elke groep PQ’s worden in een tabelletje de vlakken genoemd en 

relevante details zoals bijvoorbeeld het vegetatietype van de betreffende PQ’s. Daarbij is er 

steeds naar gestreefd om het vegetatietype aan het begin, halverwege en aan het eind van 

de meetreeks te geven. Dat is in de tabelletjes aangeduid als 2000, 2007 en 2020. Het 

vegetatietype voor 2020 is gebaseerd op vegetatieopnamen van Harm Snater en Joop 

Mourik uit dat jaar. Het vegetatietype 2007 is gebaseerd op opnamen uit 2006 en 2007 van 

Joop Mourik. Die vegetatietypen zijn opgenomen in de eerste rapportage (Jalink, 2011). De 

bron van de vegetatietypen 2000 is iets diverser. Deels gaat het om de karakterisering van 

PQ’s die bij het instellen ervan door Joop Mourik is gegeven. Daarbij is regelmatig ook een 

nummer van een vegetatieopname vermeld die in of vlak naast het betreffende 

wasplatenvlak gemaakt was. Die nummers beginnen met een M en zijn in de tabel genoemd 

na het vegetatietype, bijvoorbeeld “V6 (opn. M36)” in tabel 5b. In enkele andere gevallen kon 

het vegetatietype worden afgeleid uit Jalink et al., 2000.   

  

Beheer  PQ’s  Vegetatie en bodem  Overig  

maai  15, 16, 17, 45 

(Waterdellen, 

Orchideeënpad, Astrids 

Driftje)  

valleigraslanden op vochtige 

tot natte, kalkrijke bodem 

(vooral type V6)  

voorraadgebied, vrij hoge 

grondwaterstand, relatief 

geringe fluctuatie  

maai  11, 13, 14 (Wouwenvlak,  
De Keet)  

graslanden op vochtige tot 

droge, kalkrijke bodem (type 

V6 en G14)  

infiltratiegebied, iets lagere 

grondwaterstand en grotere 

fluctuaties  

maai  24, 26, 29 (Groot  
Zwarteveld)  

graslanden op vrij droge tot 

vochtige, ontkalkte bodem 

(type V1, V5je) en ondiep 

ontkalkte bodem (V6)  

voorraadgebied, vrij hoge 

grondwaterstand, relatief 

geringe fluctuatie  

maai  21, 23 (Ronde Vlak)  graslanden op vochtige, 

neutrale tot kalkrijke bodem 

(V3, V6)  

duinvallei in de invloedsfeer 

van de regeneratie van de 

Van Limburg Stirumvallei  

wissel  18, 19, 20 (Klompenpan)  graslanden op vrij droge tot 

vochtige, diep ontkalkte 

bodem (G13, V5)   

oude landbouwvallei met 

vochtige tot natte laagten  

graas  46, 47 (Brederodepad)  droge kalkrijke  
duingraslanden (type G4ca)  

droge duinen, ver boven het 

grondwater  

graas  01, 02, 08 (Haasveld,  
Starrenbroek)  

graslanden op vochtige tot 

vrij droge, neutrale tot 

ontkalkte bodem (type G15, 

V3, M5)  

graslanden in de grote 

landbouwvalleien in het 

zuiden  

graas  35, 36, 37, 39, 40 (Eiland 

van Rolvers)  
diverse vegetatietypen (G15, 

L3, M3), vrij droog tot vrij nat 

maar wel meest kalkarm  

voorraadgebied, vrij hoge 

grondwaterstand, relatief 

geringe fluctuatie  

plag  03, 04, 05, 09, 25, 44  
(Vijfsprong, Starrenbroek,  
Groot Zwarteveld, Lange  
Del  

graslanden op droge tot 

vochtige, kalkhoudende 

bodem (type V2)  

grotere en kleine valleien die 

landbouwkundig gebruikt zijn  

Tabel 5a. Overzicht van de groepen PQ’s die in paragraaf 5c nader beschouwd worden.  

  

Idealiter zou ook allerlei detailinformatie over het beheer en de toestand van het vlak 

beschikbaar moeten zijn, maar dat is vaak niet het geval. Uit de bespreking van de  

Heideknotszwam in paragraaf 3c blijkt hoe verhelderend detailinformatie over het beheer kan 

zijn. Details over de intensiteit en periode van schapenbegrazing en over de mate van 

begrazing door Damherten bleken daar goed bruikbaar om de wisselende aantallen van de 

Heideknotszwam te verklaren.  
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Waterdellen, Orchideeënpad, Astrids Driftje (gemaaid).  

  

Waterdellen, Orchideeënpad en Astrids Driftje (oever Zwarteveldkanaal) zijn vochtig tot nat 

en hebben een kalkrijke bodem. Ze liggen in het voorraadgebied en daardoor zijn de 

wisselingen in de grondwaterstand beperkt. De vegetatie bestaat overwegend uit type V6, 

Duinrus-Paddenrusvegetatie met Kruipwilg en Zeegroene zegge. Er liggen 4 PQ’s die alle 4 

tot de rijkste vlakken van de AWD horen. Alle vlakken worden (vrijwel) jaarlijks gemaaid.  

  

Vlak 45 ligt op een onderhoudspad langs het Zwarteveldkanaal. De vlakken 15, 16 en 17 zijn 

sterk beïnvloed door graafwerkzaamheden ten tijde van het aanleggen van de naast gelegen 

waterwinningswerken (jaren 50/60 vorige eeuw). Het gaat hier dus niet om oude 

landbouwvalleien.  

  

Vlak  Gebied  Gemaaid sinds  2000  2007  2020  

15  Waterdellen  1990  V6 (opn. M36)  V6  V3-V6t  

16  Waterdellen  1990  V6  V6  V6js  

17  Orchideeënpad  1980  V6 (opn. M37)  V6  V6t-V3je  

45  Astrids Driftje  1975  V3 en V2  V6  V6t  

Tabel 5b. De vlakken 15, 16, 17 en 45 met het startjaar van het maaibeheer en hun vegetatie in 2000, 

2007 en 2020. De aanduiding voor vlak 45 in 2000 is ontleend aan Jalink et al., 2000.  

  

  
Vlak 17 (Orchideeënpad, links, foto Leo Jalink) en vlak 45 (Astrids Drifje, rechts, foto Cora van der 

Plaats) horen tot het zeer rijke vegetatietype V6. Vlak 45 gaat bij hoge waterstanden van het 

Zwarteveldkanaal (deels) kopje onder.  

  

De mycologische rijkdom van Waterdellen en Orchideeënpad is al sinds midden jaren 80 van 

vorige eeuw bekend en goed gedocumenteerd door inventarisaties van Agnes Becker en 

later ook de Wasplatenwerkgroep (Jalink et al., 2000). Bij een clustering van de 

paddenstoelen met Twinspan vormden Waterdellen en Orchideeënpad een cluster dat 

gekenmerkt werd door diverse soorten die een goede kwaliteit indiceren, zoals o.a. Gevlekt 

sneeuwzwammetje, Trechterwasplaat, Bittere wasplaat en Kleverige wasplaat. Astrids Driftje 

was minder goed geïnventariseerd en is daarom toen waarschijnlijk uit de boot gevallen. 

Maar het had ook destijds al een aantal bijzondere soorten gemeen met beide andere 

gebieden.   

  

De totale soortenrijkdom (figuur 5.2) fluctueert van jaar tot jaar, maar er is geen positieve of 

negatieve trend. Het aantal vruchtlichamen van Wasplaten (figuur 5.1b) neemt sterk af 

(significant, rho = -0,72, p < 0,001). De lichte afname van het aantal soorten Wasplaten 
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(figuur 5.2) is bijna significant (rho = -0,43, p = 0,07). Figuur 5.3 laat duidelijk zien dat de 

aantallen Wasplaten in vlak 16 sterk afnemen, van ruim 470 in 2002 tot iets meer dan 10 in 

2009. In de daaropvolgende jaren komt het aantal niet boven de 50 uit. In de andere vlakken 

variëren de aantallen van jaar tot jaar, maar is er geen sprake van een duidelijke trend. De 

afname van Wasplaten (figuur 5.1b) wordt vrijwel geheel bepaald door veranderingen in vlak 

16.  

  

  
Figuren 5.1a en 5.1b. Aantal vruchtlichamen32 van graslandfungi in Waterdellen, Orchideeënpad en 

Astrids Driftje.  

  

  
Figuur 5.2 (L): Aantal soorten Aardtongen, Knotszwammen en Wasplaten in Waterdellen, 

Orchideeënpad en Astrids Driftje. Figuur 5.3 (R): Aantal vruchtlichamen van Wasplaten in de 

afzonderlijke PQ’s.  

  

Nadere beschouwing van de data laat zien dat in vlak 16 de getalsmatig grootste 

achteruitgang voor rekening komt van algemene en weinig kritische soorten Wasplaten, 

zoals Kabouterwasplaat, Zwartwordende wasplaat, Gewoon vuurzwammetje en  

Papegaaizwammetje. Maar ook alle andere Wasplaten gaan achteruit, op één soort na, de 

Slijmwasplaat. Die zuurminnende soort verschijnt in 2013 voor het eerst, is enkele jaren in 

kleine aantallen aanwezig en na 2017 niet meer gezien. Sinds 2007 is vlak 16 iets basischer 

(pH +0,3), iets vochtiger (V +0,3) en duidelijk voedselrijker (N +0,7) geworden. Over de 

periode waarin de grootste verandering plaatsvond, is dat soort informatie niet beschikbaar.  

  

In vlak 16 kwamen 3 soorten Wasplaten voor die indiceren voor een goede kwaliteit: de 

Bittere, Scharlaken en Kleverige wasplaat. Ze zijn alle drie na 2007 niet meer gevonden. Een 

mogelijke oorzaak is dat vlak 16 in de loop der jaren steeds natter is geworden. Dat heeft 

                                                
32 Feitelijk de som van de MAC-waarden van alle soorten uit de betreffende groep (Aardtongen, Knotszwammen, Wasplaten) en 

alle vlakken per jaar. Deze maat is zeer geschikt voor de tijdreeks binnen de beschouwde groep van PQ’s, maar niet voor 

vergelijking van groepen van PQ’s onderling.   
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ook tot gevolg dat er in sommige jaren niet of maar gedeeltelijk gemaaid kan worden. De 

aantallen Knotszwammen fluctueren na 2012 veel sterker dan daarvoor en zijn gemiddeld 

ook hoger. Dat zou kunnen wijzen op een toegenomen invloed van begrazing (Damherten).  

  

  
Tabel 5c. Gemiddeld aantal vruchtlichamen33 per periode. A = 1993-1999, B = 2002-2011, C = 

20122020. Bron: A (Jalink et al., 2000); B en C meetnet.  

  

In tabel 5c zijn per gebied de gegevens van 3 perioden weergegeven. Uit de tabel blijkt 

duidelijk hoe soortenrijk deze gebieden zijn. Ook is goed te zien dat Astrids Driftje in de 

periode 1993-1999 onvolledig is geïnventariseerd. In zowel Waterdellen als Orchideeënpad 

is een achteruitgang in soorten te zien, terwijl Astrids Driftje een lichte toename toont. In 

Astrids Driftje komen in de laatste periode (2012-2020) ook 3 soorten voor die indiceren voor 

goede wasplaatgraslanden: de Gele, Kleverige en Bittere wasplaat. In de twee andere 

gebieden zijn deze soorten in dezelfde periode niet (meer) gevonden. Het Orchideeënpad is 

inmiddels duidelijk minder rijk dan beide andere gebieden, maar het is niet duidelijk waarom 

het gebied achteruitgaat.  

In 2015, 2016, 2018, 2019 en 2020 heeft PQ 45 (Astrids Driftje) in de herfst langere tijd 

(groten)deels onder water gestaan door een zeer hoog peil in het Zwarteveldkanaal. In die 

jaren zijn er 50 tot 80% minder paddenstoelen geteld dan gemiddeld. Dit effect is ook te zien 

in figuur 5.3. Op de lange duur kan dit zeer nadelig zijn voor de graslandmycoflora.  

  

Infiltratiegebied Wouwenvlak (gemaaid sinds 1983) en De Keet (gemaaid sinds 1993)  
  

                                                
33 Het gemiddelde van de MAC’s voor de betreffende periode, 0-waarden zijn mee gemiddeld. Voor Waterdellen zijn bovendien 

de waarden van vlak 15 en 16 gemiddeld.  
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Van deze gebieden zijn geen gegevens van voor 2001. De drie beschouwde vlakken liggen 

in het infiltratiegebied op kalkhoudende, droge tot licht vochtige bodem. De grondwaterstand 

vertoont hier sterkere fluctuaties dan in het voorraadgebied. In 2001, toen deze PQ’s werden 

ingesteld, werd het gebied al enkele jaren gemaaid.waren beide gebieden al jaren in 

maaibeheer. Vlak 11 is van 2015 tot en met 2019 niet gemaaid en daardoor sterk verruigd 

met overjarig Duinriet. De lage kruidlaag, onder het Duinriet, had nog wel de kenmerken van 

V6. Eind 2020, na afloop van het paddenstoelenseizoen, is het vlak alsnog gemaaid. Vlak 14 

is wel (vrijwel) alle jaren gemaaid. Vlak 13 is na 2015 een aantal malen deels gemaaid: 

daarbij werden alleen de wat ruigere delen aangepakt.  

  

Vlak  Gebied  2000  2007  2020  

11  Wouwenvlak  V6 (opn. M21)  V6  V6t (-R6ce)  

13  De Keet   G4 / V6 (opn. M23)  V6  V6t  

14  De Keet   V6 / G14  V6  G14  
Tabel 5d. De vlakken 11, 13 en 14 en hun vegetatietype in 2000, 2007 en 2020.  

  

Het aantal vruchtlichamen van Wasplaten (figuur 5.4) laat een zeer vreemd patroon zien. In 

de periode 2002-2007 blijven de jaarlijkse aantallen ruim onder 200, om daarna fors toe te 

nemen tot 800 in 2010. Daarna zijn er forse schommelingen en is ook een gestage afname 

zichtbaar. Mogelijk zijn grote fluctuaties in de grondwaterstand en de invloed daarvan op de 

ontwikkeling van de vegetatie (Mourik, 2005) een verklaring voor het patroon in figuur 5.4.   

  

  
Figuur 5.4 (L). Aantal vruchtlichamen in de PQ’s 11, 13 en 14 (zie voetnoot bij fig. 5.1). Figuur 5.5 (R). 

Aantal soorten.  

  

  
Figuur 5.6 (L). Aantallen vruchtlichamen van Wasplaten in de drie afzonderlijke vlakken. Figuur 5.7 (R). 

Aantal vruchtlichamen per soort Wasplaat in vlak 11.  

  

Figuur 5.6 laat zien dat dit patroon gedicteerd wordt door vlak 11 en uit nadere beschouwing 

van de data (figuur 5.7) blijkt dat het vooral om de aantallen van het Papegaaizwammetje in 
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dat vlak gaat. Het is niet duidelijk waarom het Papegaaizwammetje eerst zo sterk is 

toegenomen en waarom het daarna weer zo sterk achteruit gaat. De achteruitgang van het 

Papegaaizwammetje in vlak 11 is significant (2010-2020: rho = -0,83, p = 0,002). Helaas is 

er geen vegetatieopname van vlak 11 gemaakt in 2020. Daardoor zijn geen  

Ellenbergindicaties beschikbaar voor dit vlak. Voor vlakken 13 en 14 zijn die er wel: vlak 14 

is opvallend droger geworden (V -0,9) en vlak 13 zuurder (pH -0,5).  

Vlak 13 heeft de grootste diversiteit aan Wasplaten (7 soorten), gevolgd door vlak 14 (6 

soorten). Vlak 11 heeft slechts 3 soorten. Voor alle vlakken geldt dat er alleen weinig 

kritische soorten Wasplaten staan.   

De slechte paddenstoelenseizoenen 2015, 2016, 2018 en 2019 zijn in figuren 5.4, 5.6 en 5.7 

goed zichtbaar. Figuur 5.5 toont een heel lichte toename in het aantal soorten en de drie 

soortenrijkste jaren zijn alle na 2013. Toch is de toename verre van significant en dat hangt 

mogelijk samen met de bekende magere jaren 2016, 2018 en 2019.  

Sinds 2012 worden er ook Aardtongen gevonden, met uitzondering van de heel droge jaren.  

De besproken vlakken horen tot de jonge wasplaatgraslanden. Het verschijnen van 

Aardtongen is net als de weliswaar niet significante toename van het aantal soorten een 

aanwijzing dat de kwaliteit van deze graslanden licht toeneemt. Maar de aantallen 

vruchtlichamen van graslandenpaddenstoelen zijn in recente jaren erg laag en ook de sterke 

afname van de Kabouterwasplaat (vlak 11) past niet bij een toename van de kwaliteit. De 

afname van het aantal vruchtlichamen zou ook deels kunnen samenhangen met het feit dat 

vlak 11 van 2015 tot 2019 niet gemaaid is en in 2020 pas na afloop van het 

paddenstoelenseizoen. Het verdient aanbeveling om vlak 11 voortaan weer jaarlijks voor 

aanvang van de herfst te maaien. De komende jaren zullen moeten uitwijzen hoe de vlakken 

zich verder ontwikkelen.   

  

Groot Zwarteveld (gemaaid sinds 1974)  
  

Het Groot Zwarteveld is gedurende honderden jaren agrarisch gebruikt (Baeyens & Duyve, 

1991). Het gebied is grotendeels afgevlakt en er zijn ook oude akkertjes en walletjes te 

herkennen. Na de Tweede Wereldoorlog is alle agrarisch gebruik gestopt en begon het 

gebied te verruigen. Om dat tegen te gaan wordt het gebied sinds 1974 gemaaid. Later zijn 

in verschillende fasen delen van het Groot Zwarteveld geplagd.  

Het Groot Zwarteveld is al sinds lang onderwerp van veel onderzoek en monitoring, zowel 

van de vegetatie, de bodem en sinds 1985 ook van de paddenstoelenflora. Over dit 

onderzoek zijn een groot aantal publicaties verschenen (o.a. Mourik, 1994, ; Becker & 

Baeyens, 1992; Jalink et al., 2000), maar de resultaten daarvan zijn niet direct te herleiden 

tot de drie beschouwde vlakken. Het Groot Zwarteveld kent sinds de jaren 70 van vorige 

eeuw een constant en hoog grondwaterpeil. Uit het vegetatieonderzoek blijkt dat mede als 

gevolg van het maaibeheer in het gebied een verschraling van de bodem optreedt en een 

toename van de floristische diversiteit. In een deel van het gebied is een regenwaterlens 

aanwezig.  

Het Groot Zwarteveld kent een zeer grote variatie aan zuurgraad (van zuur tot basisch), 

vocht en vegetatie. De variatie in bodemfactoren is nog versterkt door het plaggen van delen 

van het gebied. De bodem is overwegend vrij kalkarm, maar er komen ook kalkrijke plekken 

voor. Die variatie in bodem en vegetatie komt ook tot uitdrukking in de grote diversiteit en 

rijkdom aan graslandpaddenstoelen in het gebied (Becker & Baeyens, 1992; Jalink et al.,  
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2000). Rond de eeuwwisseling was het Groot Zwarteveld een van de rijkste 

wasplaatgraslanden van Nederland, met 18 taxa34 Wasplaten, 4 soorten Knotszwammen, 3 

soorten Aardtongen en 23 taxa grasland gebonden Satijnzwammen (Jalink et al., 2000).  

  

In deze paragraaf wordt een drietal vlakken beschouwd die voor zover bekend nooit geplagd 

zijn en waarvan wel een lange gegevensreeks beschikbaar is. De vegetaties verschillen wel, 

maar het beheer van de vlakken is zeer vergelijkbaar. Vlak 24 en 29 zijn diep ontkalkt (pH 

3,6), vlak 26 is basisch (pH 5,635).  

Vlak  2000  2007  2020  

24  V1 (opname M3)  V1  V1  

26  V1 / V3  V6  (V6)  

29  V5 (opname M2)  V5  V5je  

Tabel 5e. Gemaaide, nooit geplagde vlakken op het Groot Zwarteveld. Het vegetatietype V6 (vlak 26, 

2020) staat tussen haakjes omdat vlak 26 (wegberm) niet echt homogeen is.  

  

In de figuren 5.8 en 5.9 valt op dat Aardtongen zeer spaarzaam vertegenwoordigd zijn en dat 

de aantallen Wasplaten en Knotszwammen zeer grote fluctuaties, maar geen trend vertonen. 

Nadere beschouwing van de data leert dat vlak 26 het rijkst is, zowel wat betreft aantal 

soorten als vruchtlichamen. Vrijwel jaarlijks zijn daar Elfenwasplaat, Kabouterwasplaat, 

Broos en Gewoon vuurzwammetje, Papegaaizwammetje en Sneeuwzwammetje in 

behoorlijke aantallen te vinden. De twee eerstgenoemde soorten wel met een dip in de 

periode 2015 – 2019, die waarschijnlijk te wijten is aan de combinatie van droogte en 

overbegrazing door Damherten.   

  

  
Figuur 5.8 (L). Aantal vruchtlichamen van graslandpaddenstoelen in 3 gemaaide vlakken van het 

Groot Zwarteveld (24, 26 en 29), zie voetnoot bij fig. 5.1. Figuur 5.9 (R). Aantal soorten 

graslandpaddenstoelen in dezelfde vlakken.  

  

Vuurzwammetjes zijn ook in beide andere vlakken vrijwel jaarlijks te vinden. De 

zuurminnende Slijm- en Verblekende wasplaat zijn vooral in vlak 24 vrijwel jaarlijks te 

vinden, soms in forse aantallen.   

Kwaliteitsindicatoren zoals Scharlaken wasplaat (2007 en 2010), Karmozijnwasplaat (2011) 

en Kleverige wasplaat (2002, 2003, 2006, 1 exemplaar in 2017) zijn na 2011 (zo goed als) 

afwezig. Komende jaren zal moeten blijken of dit van tijdelijke aard is of toch een teken van 

afnemende kwaliteit van de betreffende wasplaatgraslanden.  

  

                                                
34 Ondersoorten zijn hierbij apart geteld. De abstracte term taxon (meervoud taxa) wordt gebruikt om soorten en ondersoorten aan 

te duiden.  
35 Deze waarde is gebaseerd op vegetatieopname in 2007. Uit 2020 is geen vegetatieopname beschikbaar.  
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Ronde Vlak (gemaaid sinds 1995)  
  

Het Ronde Vlak is een kleine duinvallei in het zuidwesten van de AWD. Het ligt iets ten 

oosten van het voormalige Van Limburg Stirumkanaal, dat een sterk verdrogende invloed 

heeft gehad. Het genoemde kanaal is in 1995 opgeheven en dichtgeschoven met duinzand. 

Hierdoor is de hydrologie van het gebied verbeterd en met name het zuidelijke vlak 23 is 

duidelijk natter geworden (zie tabel 5f). Ook is de verzuring/ontkalking van vlak 23 sterk 

afgenomen, waarschijnlijk deels door instuivend kalkrijk zand en deels door stijging van 

basenrijk grondwater. Vlak 21 is juist wat zuurder geworden en daar neemt de bedekking 

van Pitrus de laatste jaren toe. Het Ronde Vlak is al sinds 1995 in maaibeheer. Niet duidelijk 

is waarom het vegetatietype van beide vlakken in 2007 anders is dan die in 2000 en 2020.  

    

Vlak  2000  2007  2020  V ‘07  V ‘20  pH ‘07  pH ‘20  

21  V3 (opn. M43)  V1  V3je  5,4  5,21  5,5  4,98  

23  V6 (opn. M45)  G13  V6t  4,3  6,85  5,2  6,67  

Tabel 5f. Beschouwde vlakken van Ronde Vlak. V en pH zijn respectievelijk de Ellenbergindicaties 

voor vocht en zuurgraad, gebaseerd op de vegetatieopname uit het betreffende jaar.  

  

Het Ronde Vlak is in 1999 in mycologisch opzicht “ontdekt”. Bij een eenmalige inventarisatie 

werden maar liefst 8 soorten Wasplaten aangetroffen (Jalink et al., 2000), waaronder de 

Karmozijnwasplaat. Het gebied is nog steeds rijk aan graslandfungi, ook buiten beide 

monitoringsvlakken. De Karmozijnwasplaat komt er ook nog steeds voor, in sommige jaren 

vrij talrijk en vooral in en rond vlak 21.   

  

  
Figuur 5.10 (L). Aantal vruchtlichamen van graslandpaddenstoelen in beide PQ’s van het Ronde Vlak 

(zie voetnoot bij fig. 5.1). Figuur 5.11 (R). Aantal soorten graslandpaddenstoelen in dezelfde vlakken.  

  

Het jaar 2003 was een extreem slecht paddenstoelenjaar, maar het is onduidelijk waarom de 

jaren 2002 en 2004 zo sterk afwijken van de andere jaren (onder andere door het ontbreken 

van Knotszwammen). Bij het bepalen en toetsen van trends worden deze jaren daarom niet 

in beschouwing genomen36.   

De totale soortenrijkdom van het Ronde Vlak is in de periode 2005 – 2020 duidelijk en 

significant toegenomen (rho = 0,62, p = 0,01). Dit geldt ook voor het aantal soorten 

Wasplaten (rho = 0,58, p = 0,02), maar niet voor Aardtongen en Knotszwammen (resp. rho = 

0,26, p = 0,31 en rho = 0,42, p = 0,11).  

                                                
36 In eerste instantie zijn de trends wel berekend en getoetst voor de periode 2002-2020. Er kwamen voor Wasplaten en  

Knotszwammen sterk significante trends en voor Aardtongen een bijna significante trend uit. Maar dat is een vertekend beeld: 
(2002-2020: Aardtongen, rho = 0,44, p = 0,06 (bijna significant); Knotszwammen, rho = 0,66, p = 0,002; Wasplaten, rho = 0,73, 
p < 0,001).  
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In het gebied worden diverse kwaliteitsindicatoren aangetroffen zoals Gele wasplaat (2007), 

Kleverige wasplaat (2011), Geurende wasplaat (2016) en Karmozijnwasplaat (7 jaren). Ook 

het voorkomen van de Grijze knotszwam (2017), Wormvormige knotszwam (2015, 2017, 

2020) en minstens 3 soorten Aardtongen duidt op de goede en toenemende kwaliteit van het 

wasplaatgrasland in dit gebied.  

De aantallen vruchtlichamen van Knotszwammen en Wasplaten tonen eveneens een 

positieve trend, weliswaar met grote schommelingen. Die van de Wasplaten is niet 

significant, die van de Knotszwammen wel (2005-2020, rho = 0,52, p = 0,04).  

Al met al mag geconcludeerd worden dat de kwaliteit van de wasplaatgraslanden van het 

Ronde Vlak zich zowel qua soortendiversiteit als qua aantallen vruchtlichamen positief 

ontwikkelt. Dit is waarschijnlijk, naast het gevoerde maaibeheer, in grote mate te danken aan 

de effecten van de herinrichting van de Van Limburg Stirumvallei.  

  

    

Klompenpan (wisselend beheer)  
  

De Klompenpan is een vrij diep ontkalkte duinvallei, die in het afgelopen decennium verder 

verzuurd is (tabel 5g). Delen van het gebied zijn vanaf 1850 decennialang gebruikt als 

akkerland (Baeyens en Duyve, 1991).  

  

Vlak  2000  2007  2020  pH ‘07  pH ‘20  

18  V1 (opn. M14)  G13  G13  4,5  3,8  

19  V1/M7  V1  V5t  4,2  3,2  

20  V1/M7  V5  V5t  4.0  3,8  

Tabel 5g. Beschouwde vlakken van de Klompenpan. De kolommen pH ’07 en pH ’20 geven de op 

basis van de vegetatieopname berekende Ellenbergindicatie voor de zuurgraad.  

  

Het beheer is in de loop der jaren enkele malen gewijzigd. Van 1985 tot en met 2005 werd 

het gebied gemaaid, deels jaarlijks, deels in een tweejaarscyclus. Mourik (2005: pag. 6) 

geeft foto’s van 1993 en 2005 waarop de grote verandering van het gebied onder invloed 

van het maaibeheer goed zichtbaar is. Vlak 18 ligt ongeveer midden in die foto’s.  

Van 2006 tot en met 2014 werd het gebied begraasd met schapen. In sommige jaren werd 

aanvullend op de begrazing Pitrus gemaaid.   

In 2015 heeft in de struwelen van het gebied grootschalige bestrijding van Amerikaanse 

vogelkers plaatsgevonden. De drie monitoringsvlakken zijn door die werkzaamheden zeer 

sterk aangetast (stuk gereden) en dat is goed terug te zien in de telresultaten van 2015 en 

2016. In de graslanden zelf vond in 2015 en 2016 geen actief beheer plaats (behalve 

incidenteel Pitrus maaien), maar er was uiteraard wel sprake van begrazing door 

Damherten. In 2017 is het gebied opnieuw in maaibeheer genomen, deels jaarlijks, deels in 

een tweejaarscyclus.  

  

  
Figuur 5.12a. Aantal vruchtlichamen van Aardtongen in vlakken 18, 19 en 20 (zie voetnoot bij figuur 

5.1).  
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Figuur 5.12b (L). Aantal vruchtlichamen van Knotszwammen en Wasplaten in vlakken 18, 19 en 20 

(zie voetnoot bij figuur 5.1). Figuur 5.13 (R). Aantal soorten graslandpaddenstoelen in dezelfde 

vlakken.  

  

Uit inventarisaties van de Klompenpan in de periode 1993-1999 bleek dat het gebied rijk was 

aan graslandpaddenstoelen: in totaal werden 9 soorten Wasplaten, 3 soorten Aardtongen en 

1 soort Knotszwam gevonden (Jalink et al., 2000). Onder die soorten waren ook 

kwaliteitsindicatoren als Gele wasplaat en Karmozijnwasplaat.  

  

Het verloop van zowel aantal soorten als aantal vruchtlichamen sinds 2002 is opmerkelijk. In  

2006, het eerste jaar van de schapenbegrazing, neemt het aantal soorten plots sterk toe 

(figuur 5.13) en dat blijft zo tot en met het laatste jaar van de begrazing. Maar het is niet erg 

aannemelijk dat de mycoflora al in het eerste jaar zo sterk reageert op de begrazing. Toch is 

het ook opvallend dat in 2006 de aantallen Knotszwammen (figuur 5.12b) ineens sterk 

toenemen. In de periode 2001-2009 bleken Knotszwammen beduidend talrijker in begraasde 

vlakken dan in gemaaide (Jalink, 2011). De plotselinge afname van het aantal soorten en 

ook van de aantallen Knotszwammen in 2015 is eenvoudiger te verklaren. Enerzijds waren 

2015 en 2016 zeer magere paddenstoelenjaren en anderzijds waren de vlakken sterk 

aangetast door de Prunus-bestrijding. Na 2016 is een herstel zichtbaar van zowel aantal 

soorten als aantal vruchtlichamen. Zelfs het mycologische rampjaar 2018 laat nog hogere 

aantallen zien dan 2015 en 2016.  

De grote afname in het aantal vruchtlichamen van Wasplaten in de periode 2002-2009 komt 

vooral door steeds lagere aantallen Vuurzwammetjes. De oorzaak van die afname is niet 

duidelijk, maar er lijkt geen relatie met het beheer te zijn. Het is ook niet duidelijk waarom de 

Aardtongen in de periode 2008-2012 relatief talrijk waren en later weer sterk afnamen. 

Recent is er opnieuw een toename te zien (figuur 5.12a).  

  

Behalve de genoemde afname van Wasplaten in de periode 2002-2009 zijn er geen 

duidelijke trends te zien. Voor 2012 werden regelmatig indicatoren van goede  

wasplaatgraslanden gevonden en na 2011 nog maar hoogstzelden: Gele wasplaat (2006), 

Scharlaken wasplaat (2007, 2010), Kleverige wasplaat (2005, 2007, 2009, 2011),  

Karmozijnwasplaat (2008, 2013, 2020), Bleke weidewasplaat (2003), Bittere wasplaat (2006) 

en Geurende wasplaat (2009). Dit duidt op een achteruitgang van de kwaliteit van het gebied 

en mogelijk is het ook een gevolg van de verzuring (tabel 5f). Veel van de genoemde soorten 

hebben een voorkeur voor neutrale tot kalkhoudende standplaatsen.  

Resumerend: Klompenpan heeft of had een rijke graslandmycoflora met een behoorlijk 

aantal soorten en voor 2012 ook regelmatig kwaliteitsindicatoren. Na een zware terugval in 

2015 die waarschijnlijk vooral het gevolg is van beschadiging van de vlakken, is er sinds 

2017 herstel zichtbaar. De toekomst moet uitwijzen of daarmee ook de kwaliteitsindicatoren 
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weer terugkeren. Een positief verband tussen de soortenrijkdom (figuur 5.13) en begrazing 

berust in ieder geval deels (de afname in 2015) op andere factoren.  

  

Duinen van het Brederodepad (begraasd met koeien van 1988 tot 2015)  
  

In het noordwesten van de AWD, vlak bij Zandvoort, ligt een gebied met droge, kalkrijke 

duinen dat door ons altijd is aangeduid als de “duinen van het Brederodepad”. De duinen zijn 

niet tot nauwelijks ontkalkt en je vindt er grote mozaïeken van Groot duinsterretje en 

Duinklauwtjesmos. Dit deel van de duinen is eeuwenlang extensief gebruikt door de 

inwoners van Zandvoort en kon daarom tot het zeedorpenlandschap gerekend worden. Die 

menselijke invloed is sterk afgenomen na 1920, toen een hek om het waterwingebied 

geplaatst werd. Het verschil tussen de duinen binnen het hek en buiten het hek is nu 

levensgroot.  

Het gebied is van 1988 tot en met 2014 begraasd met koeien gedurende zomer en herfst. 

Aanvankelijk ging het om een groep van 30 roodbonte runderen van één jaar oud (op 130 

ha). Veel sterk vergraste en verruigde delen van het terrein werden daardoor weer 

kortgrazig. In 1993 werd het aantal runderen teruggebracht tot 23 (Ehrenburg et al., 1995). 

Toen in 2002 met de monitoring van de PQ’s voor graslandpaddenstoelen werd begonnen, 

was er waarschijnlijk sprake van een soort evenwicht, waardoor de vegetatiestructuur 

nauwelijks nog veranderde.  

In het gebied ligt ook nog een vochtig valleitje dat Keur’s weitje wordt genoemd. In de 

periode 1993-1999 werden daar bij incidentele bezoeken diverse Wasplaten gevonden, 

waaronder Papegaaizwammetje, Sneeuwzwammetje en de moerasvariëteit van de 

Zwartwordende wasplaat Hygrocybe conica var. conicopalustris. Van 2002 tot 2010 is dat 

gebied op paddenstoelen onderzocht (PQ 34, destijds vegetatietype V3), maar dat is 

beëindigd toen het totaal verruigd en dichtgegroeid was. Er was geen maaibeheer, en het 

werd nauwelijks bezocht door de koeien.  

  

Vlak  2000  2007  2020  pH’07  pH’20  

46  waarschijnlijk G4  G4  G4ca  6,7  6,0  

47  waarschijnlijk G4  G4  G4ca  6,1  5,7  

Tabel 5h. Beschouwde vlakken bij het Brederodepad met hun vegetatie.  

  

In het gebied liggen drie proefvlakken, vlak 46, 47 en 51. Vlak 51 is pas in 2009 ingesteld en 

is daarom niet gebruikt. De vlakken 46 en 47 liggen hoog en droog en horen tot het 

vegetatietype G4 Fakkelgrasvegetatie met Zanddoddegras en Vals rendiermos (zowel in 

2007 als 2020). De vlakken zijn kalkrijk, maar in 2020 wel iets minder dan in 2007. De vocht- 

en voedselrijkdom-indicatie zijn nauwelijks veranderd.  

Opvallend is wel dat zich de laatste jaren veel kleine Duindoorns hebben gevestigd en dat de 

hoeveelheid konijnengraafjes groot is. Er is geen sprake van verruiging met grassen. In de 

vlakken is na 2014 geen enkele telsoort meer gevonden en daarom is het tellen na 2019 

beëindigd.  
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Figuur 5.14 (L). Aantal vruchtlichamen van graslandpaddenstoelen in beide PQ’s bij het Brederodepad 

(zie voetnoot bij fig. 5.1). Figuur 5.15 (R). Aantal soorten graslandpaddenstoelen in dezelfde vlakken.  

  

De droge duinen van dit gebied zijn nooit rijk geweest aan soorten van wasplaatgraslanden.  

Jalink et al. (2000) melden voor de periode 1993-1999 alleen de Duinwasplaat en het 

Sneeuwzwammetje. Beide soorten zijn vanaf 2002 ook in de PQ’s gevonden, 

laatstgenoemde bijna jaarlijks en in behoorlijke aantallen tot en met 2014. Verder is ook de 

Zwartwordende wasplaat regelmatig aangetroffen en eenmaal het Gewoon vuurzwammetje. 

Aardtongen zijn alleen in 2005 en 2006 aangetroffen en daarna niet meer. Heel opvallend, 

het wordt ook al gemeld in Jalink et al. (2000), is dat er nooit Knotszwammen in dit gebied 

gevonden worden.  

In de periode 2002-2014 lijkt er een licht dalende trend in het aantal Wasplaten, maar deze is 

niet betekenisvol (p = 0,5). Er is waarschijnlijk geen relatie met de koeienbegrazing, want de 

koeien kwamen vrijwel nooit in de PQ’s omdat er weinig eetbaars te halen was (en is). 

Damhertenbegrazing is door de tellers alleen in 2019 genoemd. Wel is de invloed van 

konijnenbegrazing meermalen genoemd en in 2016 en 2018 ook de toename van kaal zand.  

In 2020 viel bij twee veldbezoeken aan dit gebied op dat er heel veel Damherten waren en 

ook vrij veel kale plekken waren.  

Zoals gemeld zijn er na 2014 geen telfungi meer gevonden. Dit is waarschijnlijk vooral het 

gevolg van zeer droge omstandigheden van 2015, 2016 en 2018 (paragraaf 3b) en mogelijk 

nog versterkt door de intensieve betreding en begrazing door Damherten. Droge duinen 

hebben duidelijk meer te lijden van hitte en droogte dan vochtige valleien. Het is opmerkelijk 

dat er in het relatief gunstige jaar 2017 ook niets gevonden is.  

Vlak 51 lijkt qua vegetatie en paddenstoelen sterk op de vlakken 46 en 47. Het 

Sneeuwzwammetje is er de meest talrijke soort en na 2014 is het ook daar plotseling 

afgelopen met de graslandfungi. Alleen zijn daar in 2017 wel weer enkele 

Sneeuwzwammetjes geteld.  

  

Haasveld en Starrenbroek (begraasd van 2004 tot en met 2015)  
  

Haasveld en Starrenbroek zijn twee (middel)grote voormalige, zeer vlakke landbouwvalleien 

die eeuwenlang als akker en weiland gebruikt zijn (Baeyens & Duyve, 1991). Ze zijn niet 

echt vochtig, maar het basenrijk grondwater staat niet heel ver onder het maaiveld. Mede 

daardoor zijn beide valleien niet heel diep ontkalkt. Er liggen 4 PQ’s. Eén van de PQ’s wordt 

hier niet beschouwd omdat het eind 1992 is geplagd. De andere PQ’s, 01, 02 en 08, hebben 

gemeen dat ze in de afgelopen 20 jaar overwegend begraasd zijn en nooit geplagd.  

  

Vlak  Gebied  Beheer  2001  2007  2020  pH’07  pH’20  V’07  V’20  N’07  N’20  

01  Haasveld  maai sinds 

1990  
V1 / V3  G13  G15V3  3,9  4,8  4,2  4,6  3,7  4,2  
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02  Haasveld  nietsdoen  R6  V1  V3  4,8    4,5    4,6    

08  Starrenbroek  maai sinds 

1990  
V1 (opn. 

M32)  
V1  M5  4,8  4,4  4,6  3,9  4,3  3,4  

Tabel 5i. Beheer, vegetatie en Ellenbergindicaties van de vlakken 01, 02 en 08.  

  

Uit tabel 5i blijkt dat de Ellenbergindicaties van de vlakken in de periode 2007-2020 vrij sterk 

gewijzigd zijn. Vlak 01 is natter, voedselrijker en veel minder zuur geworden. Vlak 08 is juist 

droger, zuurder en veel voedselarmer geworden. Van vlak 02 zijn alleen indicaties voor 2007 

bekend.  

Vlakken 01 en 08 zijn van 1990 tot en met 2003 gemaaid, aanvankelijk jaarlijks, later in een 

cyclus van 2 jaar. In het nabij vlak 01 gelegen vlak 02 vond geen actief beheer plaats, het is 

in 2001 gekozen als blanco (nietsdoen). Vanaf 2004 tot en met 2015 zijn alle 3 genoemde 

PQ’s begraasd met koeien en/of schapen. Na 2015 is alle beheerbegrazing beëindigd, maar 

alle drie vlakken worden zeer intensief betreden en begraasd door Damherten.  

Vlak 02 reageerde duidelijk positief op de overgang van nietsdoen naar begrazing. Al na 3 

jaar stonden er graslandpaddenstoelen (Jalink, 2011) en het vlak is nog steeds zeer de 

moeite waard. Vlak 01 daarentegen heeft enkele seizoenen veel last gehad van 

overbegrazing en overbemesting door de schapen en de koeien. In die jaren werden daar 

nauwelijks paddenstoelen gevonden. In het verdroogde en gemillimeterde vlak 08 worden de 

laatste jaren (vrijwel) geen graslandpaddenstoelen meer gevonden.  

  

  
Figuren 5.16a en 5.16b. Aantal vruchtlichamen van graslandpaddenstoelen in de 3 beschouwde PQ’s 

van Haasveld en Starrenbroek (zie voetnoot bij fig. 5.1).   

  

  
Figuur 5.17 (links). Aantal soorten graslandpaddenstoelen in dezelfde vlakken. Vlak 01 (Haasveld), 

mei 2020, gemillimeterd door de Damhertenbegrazing. Foto Leo Jalink.   

  

Van het Haasveld is bekend dat de gemaaide delen ook in de periode 1993-1999 al goed 

waren voor graslandfungi, zoals onder andere Kleverige aardtong, Grijze, Gele en 
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Verblekende knotszwam en enkele soorten Wasplaten (Jalink et al., 2000). Van 

Starrenbroek zijn uit die periode nauwelijks gegevens beschikbaar.  

Uit figuur 5.17 blijkt dat de soortenrijkdom van 2002 tot 2017 geleidelijk toegenomen is (bijna 

significant, rho = 0,48, p = 0,06). De aantallen vruchtlichamen vertonen grote fluctuaties, 

maar geen trend. Na de extreem hete en droge zomer van 2018 is geen enkele paddenstoel 

gevonden, en in 2019 ook niet. Helaas zijn vlakken 01 en 02 in 2020 niet geteld.  

In vlak 01 is in 2005 de Bittere wasplaat gevonden en in 2012 de Kleverige wasplaat. In vlak 

02 is in 2014 het Ivoorkoraaltje en in 2017 het zeer nauw verwante Bezemkoraaltje 

gevonden. Alle 4 genoemde soorten zijn indicatoren voor vrij goede wasplaatgraslanden. 

Vlakken 01 en 08 waren in sommige jaren goed voor Aardtongen.  

  

Eiland van Rolvers (begraasd met koeien: 1985-2015)  
  

Grote delen van het Eiland van Rolvers zijn tot in de eerste helft van de 20e eeuw gebruikt 

als akker en weiland (Baeyens & Duyve, 1991). Na beëindiging van alle landbouwkundig 

gebruik trad in de jaren 60 en 70 van vorige eeuw verruiging op, vooral van de lage delen die 

onder invloed stonden van infiltratiewater. Om die verruiging terug te dringen zijn in 1974 

delen van het gebied in maaibeheer genomen met een tweejaarscyclus en afvoer van 

maaisel.   

Dit maaibeheer is in 1985 omgezet in begrazing met 7 pinken, die werden ingeschaard van 

april tot november (Middelkoop & Smit, 1986). De leeftijd van de “pinken”, afkomstig van een 

boerderij aan de binnenduinrand, varieerde van jaar tot jaar en daarmee ook de feitelijke 

begrazingsdruk. In 2001 is de seizoensbegrazing omgezet in jaarrondbegrazing (Van Til, 

2005; Ehrenburg & Van Breukelen, 2003). Na 2015 is het gebied niet meer begraasd door 

pinken, maar het werd wel intensief betreden en begraasd door Damherten.  

  

Net als het Groot Zwarteveld is ook het Eiland van Rolvers onderwerp van veel onderzoek 

en monitoring van onder andere vegetatie, bodem en paddenstoelen (Middelkoop & Smit, 

1986, 1990; Smit & Middelkoop, 1992; Smit & Van Til, 1995; Everts et al., 2000; Van Til, 

2005, 2006; Nauta & Jalink, 1996; Jalink et al., 2000). Veel van die studies waren gericht 

op de effecten van de begrazing en op het registreren van de veranderingen in het gebied. 

De bodem van het gebied kent veel variatie. Droge delen zijn overwegend vrij ondiep 

ontkalkt, maar diep ontkalkte delen komen ook voor, vooral op plekken die langdurig 

agrarisch gebruikt zijn (Van Til, 2005). Het noordwestelijk deel van het terrein staat onder 

invloed van een regenwaterlens, en is daardoor gemiddeld genomen vrij voedselarm en 

wat zuurder.   

  

Het gebied is mycologisch onderzocht vanaf 1986. In de eerste rapportage (Nauta & Jalink,  

1996) wordt geconstateerd dat de grootste rijkdom aan Wasplaten, Knotszwammen en 

Aardtongen in de voorheen gemaaide terreindelen te vinden was. De Aardtongen waren het 

talrijkst op plekken waar lage Kruipwilg in de graslanden voorkwam. Er wordt een geleidelijke 

toename van Knotszwammen en Wasplaten gemeld, in aantal soorten, maar vooral in aantal 

vruchtlichamen. De toename van het aantal vruchtlichamen hing deels samen met een 

uitbreiding van de oppervlakte laaggrazige vegetatie. De extra soorten werden vooral 

gevonden in de lang bestaande graslanden. Bij de tweede rapportage (Jalink et al., 2000) 

wordt nog wel een toename gemeld, maar deze is al wel minder sterk.  

  

In het gebied liggen 6 wasplaten-PQ’s, die alle sinds 2002 jaarlijks onderzocht zijn. PQ 38 is 

een soort veentje, waar nooit wat stond. Het werd gemeden door de koeien en wordt ook 

niet bezocht door de Damherten. Het wordt hier niet verder beschouwd.  
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vlak  1986  2002  2007  2020  

35  soortenrijk matig vochtig grasland, met 

vrij veel graslandfungi  
soortenrijk matig vochtig grasland, 

matig rijk aan graslandfungi (V1)37  
V1  G15  

36  soortenrijk vochtig grasland, beste deel 

voor graslandfungi  
soortenrijk vochtig grasland, beste 

deel voor graslandfungi (V1)  
V5  L3  

37  matig droog grasland met lage kruipwilg, 

soms heel rijk aan aardtongen  
grasland met lage kruipwilg, 

relatief veel Aardtongen (V1)  
G13  G15  

39  mosrijk, vrij droog grasland; arm aan 

graslandfungi  
soortenrijk grasland, niet heel rijk 

aan graslandfungi  
V1  M3  

40  grasland met lage, deels hogere 

(voorheen gemaaide) Kruipwilg, vooral 

veel Aardtongen  

grasland met aan rand hogere 

kruipwilg, vooral goed voor 

Aardtongen  

V1  G15  

Tabel 5j. Vlakken op Eiland van Rolvers. Vegetatie kolommen 1986 en 2002 gebaseerd op eigen 

veldkennis, 2007 op vegetatieopnamen, 2020 deels op vegetatieopnamen, deels op directe typering 

van de vegetatie. Kolom 1986 geeft in feite de situatie van de eerste jaren weer.  

  

Korte typering van de beschouwde PQ’s (zie ook tabel 5j)  
PQ 35 ligt helemaal in het westen in één van de tot en met 1984 gemaaide delen. In 1986 

was het een kortgrazig, matig vochtig duingrasland. Begin jaren 90 van vorige eeuw was dit 

vlak rijk aan Wasplaten en er kwamen ook Aardtongen en Knotszwammen voor38. In de loop 

der tijd is vanaf de randen geleidelijk struweel opgerukt en is het vlak meer beschaduwd 

geraakt. Een greppel in het vlak is vooral na 2010 verruigd met Pitrus en hoog gras. Andere 

delen van het vlak zijn sterk vermost. In en bij die greppel stonden nog lang telsoorten, ook 

toen die in de rest van het vlak al verdwenen waren. Er is ook een tijd een soort veekraal in 

het vlak geweest, die voor verstoring van bodem en vegetatie zorgde.   

PQ 36 ligt iets oostelijker, op de van oudsher meest paddenstoelenrijke plek van het Eiland 

van Rolvers. Ook dit vlak was vroeger in maaibeheer. Heel veel van de in de periode 

19851999 gerapporteerde soorten stonden in dit vlak of er net buiten in vergelijkbaar 

grasland.  

Het was altijd een vochtig vlak. Vlak 36 is gestaag verruigd, eerst alleen pleksgewijs met 

Pitrus en Gewoon haarmos, later grootschaliger en ook met Braam. De resterende 

kortgrazige delen waren nog lang relatief goed voor graslandfungi. In 2002, bij het instellen 

van het PQ, stonden er al enkele berkjes, maar het karakter was nog overwegend grasland.  

In de evaluatie van de begrazing doet Van Til (2005) de aanbeveling om Pitrus te gaan 

maaien in het noordwestelijke deel van het Eiland om het voortbestaan van de 

wasplaatgraslanden te waarborgen. Dat is nooit uitgevoerd, en inmiddels is er in PQ 36 

vrijwel geen kortgrazige vegetatie meer aanwezig (hoogstens enkele vierkante meters, dus 

ongeveer 1%). Het vlak heeft nu het karakter van een jong berkenbos met ruige ondergroei. 

Van de Wasplaten in vlak 36 is de zuurminnende Slijmwasplaat in vrijwel alle jaren het 

talrijkst. Ondanks de enorme vegetatieverandering staan er nog steeds graslandfungi, maar 

het is nog maar een fractie van wat er vroeger stond. Vlak 36 is nog steeds het beste (minst 

slechte) vlak voor fungi van het Eiland van Rolvers.   

PQ 37 ligt op een oud, afgevlakt dijkje en oogt droger dan de andere vlakken. Oorspronkelijk 

was het gemaaid kruipwilg-grasland, maar in 2002 was de lage Kruipwilg al op de meeste 

plekken verdwenen en stonden er nog een paar wat hogere struikjes Kruipwilg. In de buurt 

van die struikjes waren vaak Aardtongen te vinden. Het dijkje was nooit heel rijk aan 

                                                
37 De typeaanduidingen in 2002 zijn gebaseerd op een beoordeling door Joop Mourik ten tijde van het uitzetten van de PQ’s.  
38 Topkaart 97/483 met schets d.d. 30-10-1991 van vlak dat later PQ 35 werd. De volgende soorten stonden genoteerd: 
Papegaai- en Gewoon vuurzwammetje, Kabouter-, Elfen- en Zwartwordende wasplaat in behoorlijke aantallen. Verblekende 

knotszwam massaal. Gele knotszwam, Kleverige en Slanke aardtong (geen aantalsaanduiding).  
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graslandfungi, maar in sommige jaren stonden er veel Knotszwammen. Rond 2010 was alle 

Kruipwilg weg (net als de Aardtongen).  

PQ 39 ligt helemaal in het oosten en is het enige vlak waarvan de vegetatiestructuur min of 

meer gelijk gebleven is: kortgrazig grasland. Het is ingesteld omdat het er wel kansrijk 

uitzag, maar het is voor graslandfungi nooit echt bijzonder geweest. Alleen in goede jaren 

waren er graslandfungi te vinden (Nauta & Jalink, 1996). In 2007 is het vlak voor ruim 1/3 

fors beschadigd (“omgewoeld”) door transport voor het schonen van de naastgelegen poel. 

PQ 40 ligt aan de rand van bos op een plek waar vroeger gemaaid grasland met vrij laag, 

gemaaid kruipwilgstruweel was. Dit deel van het gebied stond al in de jaren ’80 en ’90 van 

vorige eeuw bekend om de soms grote aantallen Aardtongen39. In 2002 was de Kruipwilg al 

sterk teruggedrongen en vooral langs de rand van het vlak in struikvorm aanwezig. Het vlak 

kwam steeds meer klem te liggen tussen oprukkend bos en struweel en werd daardoor ook 

schaduwrijk. In 2007 is het beschadigd door verkeer voor het schonen van poelen. Het is 

later heel sterk vermost, vooral door woekering van pleurocarpe mossen als Groot 

laddermos.  

De sterke afname van Kruipwilg (zoals in PQ 37 en 40) blijkt ook uit de eerder geciteerde 

publicaties van Smit, Middelkoop en Van Til en is een direct effect van de runderbegrazing.  

  

 
Vlak 36 (links) is in 35 jaar tijd veranderd van vochtig duingrasland in jong berkenbos. Vlak 40 (rechts) 

raakt steeds meer beschaduwd door oprukkend bos. Foto’s Leo Jalink.  

  

  
Figuren 5.18a en 5.18b. Aantallen vruchtlichamen van graslandfungi op het Eiland van Rolvers.  

  

                                                
39 Topkaart 98/483, 30-10-1991 met schets van ongeveer de locatie van PQ 40 (op grens met 97/483). “Honderden 

aardtongen”. Zonder nadere aantalsaanduiding werden Kleverige, Brede, Slanke aardtong en Gewone ruige aardtong 

genoemd.  
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In figuur 5.18 is het mycologisch rampjaar 2003 goed herkenbaar. Verder is te zien hoe de 

Knotszwammen sterk achteruit zijn gegaan tot 2007 en sindsdien nog maar mondjesmaat 

worden aangetroffen. Hetzelfde geldt ook voor de Aardtongen, die sinds 2011 zelfs helemaal 

verdwenen zijn. De Wasplaten vertonen forse fluctuaties, maar zijn na 2015 zo goed als 

verdwenen. Dit is niet alleen zo in de proefvlakken. In het hele Eiland van Rolvers zijn 

graslandfungi de laatste jaren vrijwel verdwenen. Vroeger stond het hele Eiland soms vol 

met het Gewoon vuurzwammetje en de Verblekende knotszwam. Echt heel bijzondere 

soorten stonden er zelden of nooit.  

De negatieve trends van de aantallen vruchtlichamen van Aardtongen, Knotszwammen en 

Wasplaten (figuur 5.18) zijn significant (2002-2020; resp.: p<0,001; p<0,001; p=0,01).  

  

In figuur 5.19 is een dalende trend te zien voor het totaal aantal soorten en het aantal 

soorten Aardtongen en Knotszwammen. Die trends zijn alle significant (resp.: rho = -0,50, p 

= 0,03; rho = -0,75, p < 0,001; rho = -0, 49, p = 0,03). De lichte afname van het aantal 

soorten Wasplaten is verre van significant.  

  

  
Figuur 5.19 (L). Aantal soorten graslandpaddenstoelen in de PQ’s van het Eiland van Rolvers. Figuur 

5.20 (R). Aantal soorten graslandfungi op het hele Eiland van Rolvers, dus ook buiten de PQ’s. Bron: 

1986-1993 (Nauta & Jalink, 1996), 1994-1999 (Jalink et al., 2000), 2002-2020 (meetnet aangevuld 

met waarnemingen buiten de PQ’s). NB: 2000-2001 ontbreken.  

  

 
Tabel 5k. Voorkomen soorten graslandfungi op Eiland van Rolvers. Bron zie fig. 5.20.  

  

Van voor 2002 zijn geen aantallen vruchtlichamen bekend, maar is wel vastgelegd welke 

soorten er waren. Figuur 5.20 geeft de ontwikkeling in te tijd van het soortenaantal voor het 

hele Eiland van Rolvers. De basisgegevens staan in tabel 5k.  
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Heel opvallend is dat in de periode 2002-2020 geen echt bijzondere Wasplaten in de vlakken 

gevonden zijn (tabel 5k). Het ging vooral om Gewoon en Broos vuurzwammetje en 

Slijmwasplaat en incidenteel (en in zeer kleine aantallen) Kabouterwasplaat, Zwartwordende 

wasplaat en Papegaaizwammetje. Sinds 2015 worden alleen in vlak 36 nog Wasplaten 

gevonden, maar in heel kleine aantallen (minder dan 10). Voor 2000 zijn er af en toe wel 

bijzondere Wasplaten gevonden zoals de Bleke weidewasplaat H. pratensis var. pallida (1 

jaar), de Scharlaken wasplaat H. coccinea (3 opeenvolgende jaren) en het Gevlekt 

sneeuwzwammetje H. virginea var. fuscescens. Heel opvallend is dat na 2000 de Gewone 

ruige aardtong en het Sneeuwzwammetje nooit meer gezien zijn, ook niet buiten de PQ’s.  

  

De ontwikkeling van de graslandpaddenstoelen op het Eiland van Rolvers is teleurstellend. 

Gedurende de 20 jaar van de begrazing met koeien is er eerst een toename en later een 

forse en significante achteruitgang van de aantallen vruchtlichamen. De grootste 

achteruitgang is te zien rond 2007. Er is vooralsnog geen enkele verklaring voor deze 

ingrijpende achteruitgang gevonden. Rond 2015 is er nog een schoksgewijze afname in de 

graslandpaddenstoelen te zien. Die zou kunnen samenhangen met de sterk toegenomen 

begrazing door Damherten en het beëindigen van de begrazing met koeien.   

  

Tussen vlak 35 en 36 heeft zich sinds 1985 een fraai vochtig berkenbos ontwikkeld op een 

plek waar voor 1985 nog gemaaid werd. De Gele berkenrussula Russula claroflava die zeer 

kenmerkend is voor vochtige, (veen)mosrijke berkenbossen (Jalink & Nauta, 1984) komt hier 

jaarlijks in grote aantallen voor. Dit berkenbos is opvallend rijk aan bijzondere 

ectomycorrhiza-paddenstoelen zoals de Armbandgordijnzwam Cortinarius armillatus (EB), 

de Roodschubbige gordijnzwam C. bolaris (KW), de Bruinschubbige gordijnzwam C. 

pholideus (BE), de Veenmosgordijnzwam C. tubarius (BE) en de Roodgrijze melkzwam 

Lactarius vietus (KW). Het Eiland herbergt dus, ondanks de teruggang van de graslandfungi, 

nog steeds een waardevolle mycoflora.  

  

Maaien en grazen: samengevat  
  

In tabel 5l worden de conclusies van bovenstaande uitwerkingen per groep van PQ’s 

samengevat.  

  

Beheer  Totaal graslandfungi  Aardtongen  Knotszwammen  Wasplaten  

maai:  
15, 16, 17, 

45  

licht dalende trend; 
afname kwal.indic.  
(behalve in 45)  

heel schaars, 

geen trend  
na 2010 sterk  
fluctuerend en wrs 

toegenomen  

sterk negatieve trend in 

vlak 16, in overige 

vlakken geen trend  

maai:   
11, 13, 14  

waarschijnlijk een licht 

positieve trend in 

aantal soorten  

sinds 2012 

regelmatig 

aanwezig  

schaars, maar na 

2010 iets hogere 

aantallen  

vreemd patroon, netto 

geen trend  

maai:  
24, 26, 29  

geen trend; afname 

kwaliteitsindicatoren  
schaars, geen 

trend  
sterk fluctuerend, 

geen trend  
fluctuerend, geen trend  

maai:  
21, 23  

positieve trend soorten, 

aantallen en kwal.indic.  
schaars, geen 

trend  
positieve trend 

aantallen  
positieve trend soorten 

en aantallen  

wissel:  
18, 19, 20  

sterk achteruitgegaan  geen duidelijke 

trend  
vreemd patroon, geen 

trend  
sterk afgenomen  

graas:  
46, 47  

nooit rijk, toch sterk 

achteruit  
schaars, 

verdwenen  
afwezig  sterk afgenomen  

graas:  
01, 02, 08  

deels vrij rijk; licht 

positieve trend soorten  
geen trend  geen trend  positieve trend soorten, 

kwal.indic.  
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graas: 
EvR  

soorten en aantallen 

sterk achteruit  
verdwenen  sterk afgenomen  sterk afgenomen  

Tabel 5l. Samenvatting van de conclusies per groep van PQ’s, gebaseerd op de periode 2002-2020.  

  

In de periode 2001-2009 toonden de gemaaide vlakken een licht positieve trend en de 

begraasde een licht negatieve trend. Uit tabel 5l en de meer uitgebreide besprekingen blijkt 

dat dit beeld genuanceerd moet worden. Lang niet alle gemaaide vlakken laten een positieve 

trend zien en niet alle begraasde vlakken gaan achteruit. Ook blijkt dat er vaak meer 

verklarende factoren zijn voor de geconstateerde trends.  

Zo is in het enige gebied waar de graslandfungi zeer overtuigend vooruitgaan, het Ronde 

Vlak, waarschijnlijk niet het maaibeheer maar het herstel van de hydrologie door de 

herinrichting van de Van Limburg Stirumvallei van grote invloed. De achteruitgang van de 

begraasde vlakken bij het Brederodepad kan haast niet aan de koeien liggen en het is niet 

goed verklaarbaar waarom de nog steeds kortgrazige delen van het Eiland van Rolvers nu 

zo arm aan graslandfungi zijn. Wel blijkt in een aantal vlakken zoals Keur’s Weitje en PQ 36 

(Eiland van Rolvers) de sterk negatieve invloed van verruiging van natte terreindelen door 

planten die niet door het vee gegeten worden. Dat zou verholpen kunnen worden door 

selectief Pitrus en andere ruigteplanten te maaien.  

Voor een uitgebreidere bespreking wordt verwezen naar de discussie in hoofdstuk 7.  

  

Plaggen  
  

Plaggen is eerder een eenmalige ingreep dan een beheermaatregel. Na het plaggen volgt 

immers het jaarlijkse beheer, maaien, grazen of nietsdoen. Het meetnet heeft een beperkt 

aantal vlakken die ooit geplagd zijn. De vlakken 04 (Vijfsprong, 1992), 09 (Starrenbroek, 

1992), 25 (Groot Zwarteveld, 1991) en 44 (Lange Del, 1992) waren al geplagd ruim voordat 

het meetnet werd ingericht. In recente tijden zijn daar de vlakken 03 en 05 (Vijfsprong, winter 

2013/2014) bij gekomen.  

Er zijn nog meer geplagde vlakken, maar die zijn alle pas na 2010 ingesteld en daardoor niet 

bruikbaar voor deze analyse.  

  

Bij een verkenning van de data bleek dat genoemde vlakken zich na het plaggen heel 

verschillend ontwikkeld hebben. Clustering van vlakken zou daardoor eerder leiden tot 

informatieverlies dan tot extra inzichten. Omdat het om betrekkelijk weinig vlakken gaat 

worden ze hieronder afzonderlijk besproken.  

  

Vlak  Plag  2001  2007  2020  pH’07  pH’20  V’07  V’20  N’07  N’20  

03  2013  V2/V6  V2  V2v  5,4  5,0  5,4  6,5  4,5  3,6  

04  1992  V1/V2  V2  V2v  4,9    5,6    3,7    

05  2013  V1  V2  V2*  3,9  4,6  4,4  5,5  3,5  3,4  

09  1992  V1/V2  V2  V2d  5,3  5,5  4,3  4,8  3,9  4,2  

25  1991  V6  V2  V2*  5,5  4,9  5,4  5,9  3,7  3,3  

44  1992  V1/V2  V2  V2d  5,4  4,7  4,7  5,1  3,7  4,0  

Tabel 5m. Eigenschappen van de geplagde vlakken. V2* = V2d-V2v.  

  

In paragraaf 4a bleek al dat alle beschouwde vlakken met vegetatietype V2 geplagde 

vlakken waren. Het omgekeerde geldt ook: de tabellen 4c en 5m betreffen exact dezelfde 

vlakken. Dat betekent ook dat de soorten die een duidelijke voorkeur hadden voor V2 ook de 

soorten zijn die het meest voorkomen in de geplagde vlakken: Karmozijnwasplaat, 
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Sneeuwzwammetje, Zwartwordende wasplaat, Gewone ruige en Kleverige aardtong en 

Grijze knotszwam (tabel 4a).  

Het is opvallend dat alle vlakken ook in 2007 al tot V2 hoorden. Het plaggen van de vlakken 

03 en 05 heeft dus niet geleid tot een verandering van vegetatietype, maar beide vlakken zijn 

wel veel natter geworden (V +1,1). Het in verband met verwijdering van Pitrus vrij diep 

geplagde vlak 03 is ook duidelijk minder voedselrijk geworden (N -0,9), terwijl de 

voedselrijkdom het vrij ondiep geplagde vlak 05 nauwelijks veranderd is.  

  

Vlak 03 (Vijfsprong, geplagd eind 2013)  

  

  
Figuur 5.21 Knotszwammen en Wasplaten in PQ 03 (geplagd eind 2013).  

  

In figuur 5.21 is goed te zien hoe het diep geplagde vlak 03 na het plaggen 4 jaar lang 

volledig zonder telsoorten is. In 2018 verschijnt de Karmozijnwasplaat die daarna explosief 

toeneemt (zie ook figuur 3.17). In 2019 verschijnt de Zwartwordende wasplaat, die ook een 

voorkeur heeft voor geplagde vlakken. Ook de ontwikkeling van de vegetatie is 

veelbelovend. Het meest opvallende is dat die nog heel open en laag productief is. Het vlak 

lag tot en met 2015 in een begrazingseenheid. Sinds 2017 wordt het vlak jaarlijks gemaaid.  

  

  
Het in 2013 geplagde vlak 03 ligt duidelijk lager dan de omgeving. Foto Cora van der plaats.  
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Vlak 04 (Vijfsprong, geplagd 1992)  

  

  
Figuur 5.22. Wasplaten in PQ 04 (geplagd in 1992). PQ 04 is normaal niet zo nat. Foto Leo Jalink.  

  

In de periode 2004-2006, ruim 10 jaar na het plaggen zijn er nog steeds behoorlijke aantallen 

Karmozijnwasplaten te vinden. Na 2006 zijn ze nauwelijks nog gezien. De Zwartwordende 

wasplaat is in de meeste jaren present, maar nooit in grote aantallen. Knotszwammen 

ontbreken vrijwel geheel in dit vlak.  

Het vlak is nog steeds waardevol, maar 15 jaar na het plaggen zijn de aantallen wel sterk 

afgenomen. De vegetatie in dit vlak is zeer dicht met veel vrij hoog gras en daartussen 

Kruipwilg.  

Het vlak lag tot en met 2015 in een begrazingseenheid. Sinds 2017 wordt het jaarlijks 

gemaaid.  

  

Vlak 05 (Vijfsprong, geplagd eind 2013)  

  

Dit vlak is minder diep geplagd dan vlak 03. De eerste telsoorten verschijnen al weer 

anderhalf jaar na het plaggen. Waarschijnlijk zijn door het diepe plaggen van vlak 03 ook alle 

mycelia van de voorheen aanwezige graslandfungi verwijderd, terwijl dat in het ondiep 

geplagde vlak 05 minder het geval was. In beide vlakken kwam voor het plaggen het 

Gewoon vuurzwammetje voor. Opvallend is dat in vlak 05 het Gewoon vuurzwammetje heel 

sterk terugkomt na het plaggen, terwijl die soort in vlak 03 niet terug komt en vervangen 

wordt door de nieuwkomer Karmozijnwasplaat. Het zou kunnen zijn dat achtergebleven 

mycelium in vlak 05 de vrij algemene Vuurzwammetjes een voorsprong heeft gegeven op de 

potentiële concurrent Karmozijnwasplaat, die veel zeldzamer is.  

  

  
Figuur 5.23. Aardtongen, Knotszwammen en Wasplaten in PQ 05 (ondiep geplagd eind 2013)  
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In 2020 staan er ineens honderden Aardtongen in het vlak, terwijl er eerder nooit Aardtongen 

gevonden zijn. Opmerkelijk is dat de Karmozijnwasplaat van 2005 tot en met 2008 gevonden 

werd, dus voor het plaggen, maar steeds in heel kleine aantallen.  

Vlak 05 is na het plaggen wel natter geworden dan voor het plaggen, maar het vlak is nog 

steeds duidelijk droger dan vlak 03. Dat blijkt ook uit het vegetatietype.  

Het vlak lag tot en met 2015 in een begrazingseenheid. Sinds 2017 wordt het jaarlijks 

gemaaid.  

  

Vlak 09 (Starrenbroek, geplagd 1992)  

  

  
Figuur 5.24. Knotszwammen en Wasplaten in vlak 09 (geplagd in 1992).  

  

Vlak 09 ligt samen met vlak 08 in Starrenbroek, een middelgrote zeer vlakke landbouwvallei. 

De vlakken liggen vrij dicht bij elkaar en voor het plaggen lagen ze in een groot homogeen 

vlak. Vlak 09 is in 1992 vrij diep geplagd en de plagrand is nog steeds goed herkenbaar in 

het landschap. De bodem in vlak 09 is meer kalkhoudend dan die in 08 (pH resp. 5,5 en 4,4). 

Vreemd genoeg wordt vlak 09 vochtiger (V +0,5), terwijl vlak 08 droger (V -0,7) wordt, terwijl 

de vlakken ongetwijfeld tot hetzelfde hydrologische systeem horen.  

Vlak 09 wordt geleidelijk minder homogeen. Plaatselijk treed sterke verruiging op door 

overjarig gras en vanuit het noorden dringen lage Duindoorntjes het vlak binnen. Het vlak lag 

tot en met 2015 in een begrazingseenheid. Sinds 2016 is er geen actief beheer meer. In vlak 

09 is geen duidelijke toe- of afname van soorten te zien, maar het is in zijn algemeenheid 

wel rijk aan graslandpaddenstoelen waaronder ook heel bijzondere zoals de Geurende 

wasplaat. Andere in het vlak gevonden kwaliteitsindicatoren (niet opgenomen in figuur 5.24) 

zijn: Kleverige aardtong (2006), Ivoorkoraaltje (2014), Kleverige wasplaat (2002) en Gele 

wasplaat (2017), steeds in vrij lage aantallen. Verder staat er vrijwel jaarlijks de 

Groensteelsatijnzwam en de Sneeuwvloksatijnzwam.  

  

Het contrast met het uitermate paddenstoelenarme vlak 08 is zeer groot. Vlak 09 is in 

mycologisch opzicht zonder meer een zeer succesvol plagproject. Het verdient aanbeveling 

om het vlak een keer te maaien om plaatselijke verruiging tegen de gaan.  

  

Vlak 25 (Groot Zwarteveld, geplagd 1991)  
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Figuur 5.25. Aardtongen, Knotszwammen en Wasplaten in PQ 25 (geplagd in 1991).  

  

Dit in 1991 geplagde vlak ziet er nog steeds heel goed uit met een vrij open en niet al te 

productieve vegetatie. Het vlak wordt sinds 2002 jaarlijks gemaaid. Het vlak heeft een rijke 

graslandmycoflora en er worden regelmatig bijzondere soorten gevonden. De 

Karmozijnwasplaat was bij aanvang van het meetnet (10 jaar na het plaggen) al vrijwel 

geheel verdwenen, maar de Zwartwordende wasplaat was zeker de eerste jaren nog wel 

met behoorlijke aantallen present.  

De hoeveelheden Wasplaten nemen in de loop der jaren af, maar de laatste jaren nemen de 

Aardtongen sterk toe, zowel in aantallen als in diversiteit van soorten.  

Net als vlak 09 (Starrenbroek) is vlak 25 meer dan 20 jaar na het plaggen nog steeds heel 

bijzonder. In 2020 is het vlak binnen een exclosure van het Damhertenonderzoek komen te 

liggen. Dat betekent dat er de komende jaren geen begrazing door Damherten is. Het is niet 

te verwachten dat dit heel veel verschil zal maken, want de begrazingsdruk door Damherten 

was in vlak 25 nooit heel groot.  

  

    

Vlak 44 (Lange Del, geplagd 1992)  

  

  
Figuur 5.26. Aardtongen, Knotszwammen en Wasplaten in PQ 44 (geplagd in 1992).  

  

Vlak 44 is in 1992 geplagd. Toen de inventarisaties in 2002 begonnen, had dit vlak een goed 

ontwikkelde paddenstoelenflora. Zoals in veel andere geplagde vlakken stonden er 

Karmozijn- en Zwartwordende wasplaten. De eerste jaren werden ook af en toe nog 

kwaliteitsindicatoren gevonden zoals de Grijze knotszwam, Trechterwasplaat en Scharlaken 

wasplaat. De aantallen Wasplaten en Knotszwammen namen gestaag af en na 2007 was er 

vrijwel niets meer over van de graslandpaddenstoelen. De vegetatie is de loop der jaren 

steeds graziger en mosrijker geworden, maar kennelijk nog wel steeds binnen type V2. Het 

vlak lag tot en met 2015 in een begrazingseenheid. Sinds 2016 is er geen actief beheer 

meer.  
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Plaggen: een beschouwing  

Plaggen is afhankelijk van de plagdiepte een vrij rigoureuze ingreep. Het verwijderen van de 

vegetatie en de al of niet ontkalkte of vermeste toplaag leidt tot maaiveldverlaging en vaak 

tot het vochtiger en minder voedselrijk worden van het vlak. Een ander effect is dat ook de in 

de bodem aanwezige mycelia geheel of gedeeltelijk worden afgevoerd. Arnolds (2015b) 

waarschuwt voor negatieve effecten van plaggen in gebieden die al een rijke 

graslandmycoflora hebben. Echt goede wasplaatgraslanden worden alleen gevonden op 

langdurig niet gestoorde bodems. Voor heel jonge of slecht ontwikkelde graslanden is de 

bedenking niet van toepassing.   

Uit de hiervoor besproken geplagde vlakken blijkt dat in de AWD plaggen in mycologisch 

opzicht vaak een zeer waardevolle maatregel is. In het algemeen blijven de positieve 

effecten zeer lang, tot meer dan 20 jaar, merkbaar en hebben de geplagde vlakken een 

gevarieerde graslandmycoflora waarin met enige regelmaat bijzondere soorten opduiken. De 

enige uitzondering is vlak 44 (Lange Del), maar het is onduidelijk waarom dit vlak na ruim 10 

jaar zo sterk achteruitging.  

De vlakken 03 en 05 (Vijfsprong) laten 6 tot 7 jaar na het plaggen een sterke toename van 

graslandfungi zien. In hoeverre die periode kenmerkend is voor geplagde vlakken, valt niet te 

bepalen. Mogelijk is de periode normaal iets korter, maar in dit geval verlengd door de zeer 

ongunstige klimatologische omstandigheden in 2015, 2016, 2018 en 2019. Vlak 44 was 

ongeveer 10 jaar na het plaggen (bij aanvang van het meetnet) heel rijk en ging daarna weer 

gestaag achteruit.  

De diepte van het plaggen is zeker van belang: bij diep plaggen worden alle mycelia 

afgevoerd en is er in feite een blanco start. Bij ondiep plaggen blijft mogelijke een deel van 

de mycelia aanwezig en dat geeft reeds aanwezige soorten een voorsprong op 

nieuwkomers. Dat kan zowel positief als negatief zijn. Nieuwkomer Karmozijnwasplaat is 

veel zeldzamer en waardevoller dan de reeds aanwezige Gewone vuurzwammetjes. Zie 

hiervoor de bespreking bij vlak 05.  
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6. Evaluatie van het meetnet  
  

6a. Inleiding  
  

Dit hoofdstuk betreft een technische evaluatie van het meetnet. De belangrijkste vraag 

daarbij is of er in de aanpak en uitvoering van het meetnet zaken zijn die voor verbetering 

vatbaar zijn. Uit dit hoofdstuk voortvloeiende conclusies die in feite ook een aanbeveling 

inhouden, zullen ook worden overgenomen in hoofdstuk 7 Discussie, conclusies en 

aanbevelingen.  

  

De doelstelling van het meetnet kan als volgt worden samengevat: het leveren van 

betrouwbare informatie over het voorkomen van geselecteerde graslandfungi op zodanige 

wijze dat veranderingen in de tijd kunnen worden gedetecteerd en relaties kunnen worden 

gelegd met beheer, vegetatie en terreinomstandigheden. In dit hoofdstuk wordt beschouwd 

in hoeverre het meetnet voldoet aan deze doelstelling en of er praktische zaken zijn die 

verbeterd kunnen worden. Waar van toepassing worden aanbevelingen gedaan voor 

eventuele aanpassingen.  

  

Het grootste deel van dit hoofdstuk gaat over monitoring in PQ’s. PQ’s zijn de vlakken 

waarvan de ligging en begrenzing vast ligt. Ze hebben een bekende oppervlakte en de 

vruchtlichamen van telsoorten dienen geteld te worden. Deze vlakken zijn belangrijk omdat 

ze gestandaardiseerde aantalsinformatie geven over het voorkomen van soorten. Aan het 

eind van elke alinea in dit hoofdstuk komen de kwalitatieve vlakken aan bod. Bij kwalitatieve 

vlakken is de ligging globaal vastgelegd en zijn de afmetingen naar eigen inzicht van de 

teller. Homogeniteit is zelfs bij het instellen van het kwalitatieve vlak geen vereiste. Verder 

hoeven de aantallen vruchtlichamen van de telsoorten niet geteld te worden.  

  

6b. Vlakken  
  

Ligging van de PQ’s  
In 2001/2002 zijn 49 PQ’s uitgezet. Ze zijn destijds zo goed mogelijk verdeeld over de 

verschillende beheervormen (maaien, grazen, plaggen, niets doen), terreinkenmerken, 

vegetaties en het gebied. Bij het instellen van de PQ’s is gelet op homogeniteit en bij 

voorkeur zijn PQ’s zo gekozen dat ze onderdeel waren van een groter homogeen vlak zodat 

kleine verschuivingen geen invloed zouden hebben. In een aantal andere gevallen is juist 

gekozen voor een scherpe grens in landschap of vegetatie, zodat de ligging op die manier 

eenduidig bepaald was. Ze zijn vastgelegd met schetskaartjes waarop ook terreinkenmerken 

ingetekend zijn en van één van de hoekpunten (gemarkeerd op het schetskaartje) zijn 

GPScoördinaten ingemeten. Daarbij dient bedacht te worden dat in die tijd de GPS-bepaling 

een onnauwkeurigheid kon hebben van wel 20 meter. Bij PQ’s die na 2009 zijn ingesteld, is 

vaak de centrum-coördinaat ingemeten.  

  

De vlakken zijn niet gemarkeerd in het veld, maar dat is in praktijk geen probleem. Meestal 

doen tellers vele jaren hetzelfde vlak en bij overdracht aan nieuwe tellers is altijd veel 

aandacht geschonken aan de juiste ligging en begrenzing. In de zomer en herfst van 2020 is 

van alle nog in gebruik zijnde PQ’s de centrum-coördinaat ingemeten; daartoe zijn de 

vlakken zo veel mogelijk bezocht samen met de huidige tellers. Op die wijze kon ook 
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bekeken worden of het vlak zoals de tellers het nu onderzoeken nog overeenkomt met de 

oorspronkelijke opzet.   

  

Tijdens deze ronde bleek dat vrijwel alle vlakken nog goed op hun plek liggen; in enkele 

gevallen zijn ze iets opgeschoven (hoogstens enkele meters). Bij vlak 08 (Starrenbroek) is 

dit bewust gebeurd omdat er in 2015 een stukje van het vlak geplagd was. Ruim 5 meter 

opschuiven kon daar goed omdat het vlak midden in een zeer homogene vlakte ligt. Vlak 26 

(Groot Zwarteveld, wegberm) en vlak 31 (Heitje, wegberm) zijn beide iets verschoven toen 

het betreffende pad breder werd. Alleen vlak 20 (Klompenpan) is onbedoeld fors 

verschoven, waarschijnlijk tijdens de wisseling van teller. Het vlak ligt nu 60 m verderop, 

maar wel in exact dezelfde vegetatie en terreinomstandigheden. Voor de analyses in deze 

rapportage is het verantwoord geacht om de telreeks van vlak 20 te gebruiken alsof hij op 

één en hetzelfde vlak betrekking had.  

  

Grootte van de PQ’s  
Bij de gezamenlijke PQ-bezoeken met tellers bleken ook de lengte en breedte van vrijwel 

alle vlakken nog identiek aan de afmetingen ten tijde van instellen. Enkele PQ’s worden 

tegenwoordig iets kleiner opgenomen dan vroeger, meestal vanwege oprukkend riet of 

struweel. In principe is dit niet de bedoeling, maar het is ook geen echt probleem, omdat de 

telsoorten daar toch niet te vinden zouden zijn. Sommige vlakken zijn in de loop der tijd door 

vegetatieverandering of verandering in grondwaterstand duidelijk inhomogeen geworden, 

maar dat is geen reden om ligging of omvang van het vlak aan te passen.  

Slechts één vlak bleek veel groter te worden opgenomen dan oorspronkelijk. Vlak 30 (oud 

akkertje op Groot Zwarteveld) van 20 x 20 m werd in de praktijk 40 x 40 m of nog ruimer 

opgenomen. Het oorspronkelijke vlak is veel natter geworden en heeft nu een vegetatie met 

dominantie van Polytrichum en Sphagnum. Het oorspronkelijke vlak herbergt inmiddels 

(vrijwel) geen telsoorten meer. Door de vergroting vielen ook delen van de kortgrazige 

walletjes rond de akker in het vlak en daar groeien wel telsoorten. Het vlak is hierdoor sterk 

inhomogeen en voldoet niet meer aan de vereisten voor een PQ. Het is bovendien niet meer 

hetzelfde als bedoeld in 2001 en daarom omgezet in een kwalitatief vlak en heet nu 30k.  

  

Concluderend kan gesteld worden dat de vlakken qua grootte en ligging op een enkele 

uitzondering na nog goed overeenkomen met de oorspronkelijke opzet. De huidige manier 

van vastlegging van de vlakken is ruim voldoende voor de doelen van het meetnet. Met de in  

2020 gemaakte foto’s en de opnieuw bepaalde centrum-coördinaten is een goede basis 

gelegd om ook in de komende jaren de PQ’s accuraat te lokaliseren.   

Het is wel aan te bevelen om op het jaarformulier de grootte van het vlak te laten invullen om 

onbedoelde wijzigingen vroegtijds te signaleren. Verder is het wenselijk om alle vlakken een 

unieke naam te geven omdat tellers soms moeite hebben met het onthouden van nummers.  

  

PQ’s versus kwalitatieve vlakken  
Kwalitatieve vlakken zijn pas mogelijk sinds de vorige rapportage (Jalink, 2011). Ze voorzien 

duidelijk in een behoefte van de tellers, omdat er door de grootte veel minder kans is dat er 

tijdens een inventarisatie helemaal niets gevonden wordt. De aard van de gegevens is door 

het ontbreken van aantallen per soort heel anders dan die van PQ’s, maar paragraaf 3e laat 

zien dat ook de inventarisatie van kwalitatieve vlakken waardevolle en bruikbare informatie 

oplevert. Sommige tellers blijken voor hun kwalitatieve vlakken toch een vaste begrenzing 

aan te houden (soms is dat gewoon logisch, gezien de landschappelijke kenmerken) en 

tellen of schatten toch de aantallen per soort. Tot op heden werden die aantallen niet 

ingevoerd, omdat onduidelijk was op welke oppervlakte ze betrekking hadden en of dat elk 
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jaar / elke telling dezelfde oppervlakte is. Als de oppervlakte voldoende constant is, kan het 

zeker geen kwaad om de aantallen met ingang van 2021 wel op te slaan. Tellen wordt echter 

geen verplichting.  

  

Voor de kwalitatieve vlakken is de ligging, homogeniteit en omvang minder belangrijk. Van 

elk kwalitatief vlak zijn wel opnieuw de centrum-coördinaten bepaald en van alle vlakken zijn 

inmiddels ook foto’s beschikbaar.  

  

6c. Soorten en aantallen  
  

Soorten en aantallen  
Naar aanleiding van eerdere evaluaties (Jalink & Nauta, 2006; Jalink, 2011) is het 

soortenspectrum van de telsoorten al ingeperkt tot soorten die door de tellers goed herkend 

en geteld kunnen worden. Dit betekent in praktijk dat nu alle Wasplaten, Aardtongen, Knots- 

en Koraalzwammen en de Rupsendoder nog tot de telsoorten horen. Alle bruine  

Satijnzwammen en alle Staalstelen zijn in 2011 geschrapt als telsoort en de variëteiten van 

Sneeuwzwammetje en Zwartwordende wasplaat hoeven niet meer apart geteld te worden. 

De soortenkennis van de tellers is in het algemeen ruim voldoende. Met het huidige 

spectrum aan telsoorten kunnen ze goed overweg, dus er is geen aanleiding om nog 

wijzigingen aan te brengen in de telsoorten.  

  

Van de mogelijkheid om twijfelgevallen te laten (na)determineren wordt veel gebruik 

gemaakt. De jaarlijkse opfrisavond en gezamenlijke excursies dragen zeker bij aan het op 

peil houden van die kennis. De tellers blijken ook alert op soorten die zij nog niet kennen 

(zoals bijvoorbeeld de Trechterwasplaat) en hebben zelfs een nieuwe soort Knotszwam voor 

Nederland gevonden (Clavaria asperulispora).   

De methode van tellen komt aan bod tijdens de opfrisavond en wordt geoefend tijdens de 

gezamenlijke excursies. De algemene indruk is dat de tellers goed zoeken en dat de getelde 

aantallen voldoende vergelijkbaar zijn.  

  



    - 143 -  6. Evaluatie van het meetnet  

  
Soortbespreking tijdens gezamenlijke excursie. Foto Cora van der Plaats.  

Jaarlijks worden tussen 50 en 300 collecties microscopisch nagedetermineerd. Voor droge 

Aardtongen, zuiver geel gekleurde Knotszwammen en Broos en Gewoon vuurzwammetje is 

microscopische determinatie verplicht. Sommige tellers doen dit zelf, een deel doet Harm 

Snater en de rest wordt ingestuurd aan Myco-consult. Zoals gezegd worden ook 

twijfelgevallen van andere soorten veelvuldig ingestuurd. Deze manier van werken waarborgt 

een goede kwaliteit van de gegevens. Aandachtspunt is nog het feit dat de Kortsporige 

aardtong (G. elongatum) in veel gebruikte iets oudere literatuur nog niet onderscheiden 

wordt en dan gedetermineerd wordt als de Slanke aardtong (G. umbratile) (zie ook volgende 

alinea).  

  

Het verdient aanbeveling om de jaarlijkse opfrisavond, de gezamenlijke excursies en de 

determinatieservice op dezelfde wijze te blijven voortzetten.  

  

Gebruikte determinatiehulpmiddelen  
Voor het meetnet zijn diverse determinatiehulpmiddelen gemaakt. Het meest uitgebreid is 

het bundeltje “Determinatiesleutels” waarmee vrijwel alle telsoorten zonder microscoop op 

naam gebracht kunnen worden. We gebruiken nu de derde editie (Jalink, 2012b). Verder is 

er speciaal voor gebruik in het veld ook een beknopt overzicht van soorten en hun 

kenmerken gemaakt (tweezijdig A4-tje) en zijn op het dagformulier als geheugensteuntje ook 

de belangrijkste onderscheidende kenmerken van de soorten vermeld. De genoemde 

determinatiehulpmiddelen voldoen voor met name Wasplaten en niet-gele Knotszwammen 

goed.   

  

Het verdient aanbeveling om een eenvoudige tabel te maken waarmee alle in de AWD 

voorkomende of te verwachten Aardtongen microscopisch op naam gebracht kunnen worden 

en dit onder alle tellers te verspreiden. Dit is vooral van belang voor diegenen die zelf hun 

Aardtongen determineren. De veel gebruikte Nederlandstalige KNNV-publicatie (Maas  
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Geesteranus, 1964) is verouderd en daardoor niet meer bruikbaar. De internetpublicatie van 

Jalink (2020) omvat alle soorten van Nederland en is daardoor onnodig complex voor 

gebruik in de AWD. Eenzelfde aanbeveling geldt ook voor een tabel voor Knots- en 

Koraalzwammen die in de AWD voorkomen. Ook de KNNV-publicatie over deze groep 

(Maas Geesteranus, 1976) is deels achterhaald door moderne taxonomische inzichten.  

  

6d. Telseizoen en telfrequentie  
  

Telfrequentie  
Aan de tellers wordt gevraagd om hun vlakken 3 maal of vaker te inventariseren in de 

periode van september tot medio december. Tijdens instructieavonden wordt dit benadrukt. 

Gemiddeld genomen wordt er vaker dan 3 maal geteld, hoewel het ook voorkomt dat er 2 of 

zelfs één maal geteld wordt. Vrijwel steeds ligt daar dan overmacht zoals ziekte of vakantie 

aan ten grondslag, soms ook veldervaring. Het heeft nauwelijks zin om tijdens extreem 

droge perioden te gaan tellen in niet van nature natte vlakken. Twee tellingen in het beste 

deel van het seizoen zijn dan even waardevol als drie tellingen waarvan er tijdens één toch 

niets gevonden wordt.  

Tijdens instructieavonden, excursies en via de mail wordt gewezen op de wenselijkheid van 

het regelen van een vervanger of het melden van verhindering. Wanneer iemand meldt dat 

hij een bepaalde periode niet kan, dan wordt door Harm Snater of Leo Jalink geregeld dat de 

betreffende vlakken alsnog geteld worden.   

Er is geen aanleiding om de aanwijzingen voor het aantal tellingen per seizoen aan te 

passen. Wel blijft het van belang om het minimum aantal tellingen (3 per seizoen) steeds 

weer onder de aandacht te brengen. Het is niet nodig om een maximum aan het aantal 

tellingen te stellen.  

  

Continuïteit  
Over het algemeen is de bemensing van de vlakken geen enkel probleem. Daarover worden 

tijdens de opfrisavond aan het begin van elk telseizoen afspraken gemaakt. Aanvullend 

verdient het aanbeveling om een soort rangorde te maken zodat in het geval er te weinig 

menskracht is, belangrijke vlakken toch geteld worden. Bij belangrijke vlakken valt te denken 

aan de 34 vlakken die al een heel lange reeks hebben (sinds 2001/2002), die mycologisch 

heel rijk zijn of die belangrijk zijn voor de representativiteit van het meetnet voor beheer of 

vegetatie; zo’n rangorde zou ook helpen bij tussentijdse vervanging in het geval van ziekte of 

andere verhindering van een teller.  

  

Telseizoen  
In deze en de vorige rapportage (Jalink, 2011) is geconstateerd dat het gehanteerde 

telseizoen van 20 augustus tot en met 20 december onvoldoende aansluit bij de periodiciteit 

van een aantal graslandfungi. Voor Satijnzwammen is dit geen probleem meer, omdat die in  

2011 allemaal als telsoort geschrapt zijn. Wel speelt dit heel sterk voor het Broos 

vuurzwammetje, een vroege zomersoort waarvan vrijwel zeker de grootste aantallen gemist 

worden en in iets mindere mate voor de Puntmutswasplaat. In 2010 is gepolst of de tellers 

bereid waren om een extra ronde te doen in juli of augustus, maar dit stuitte destijds op veel 

bezwaren, onder andere vanwege vakanties maar ook omdat de aanwezigheid van fungi in 

de zomer zeer sterk afhankelijk is van het weer, veel meer nog dan in de herfst.   
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Puntmutswasplaat (links) en Broos vuurzwammetje (rechts) zijn soorten die al vroeg in de zomer 

verschijnen. De grootste aantallen worden daardoor gemist in het meetnet. Foto’s Leo Jalink.  

  

Een mogelijke praktische oplossing is om een klein en slagvaardig team zomertellers te 

vormen en dan met de fiets langs vlakken te gaan waar zomerwasplaten verwacht kunnen 

worden.  

Aardtongen verschijnen laat in het seizoen en pieken meestal in de tweede helft van 

november of eerste helft van december. Om die reden wordt ook het belang van een telling 

laat in het seizoen benadrukt. Tellers met vlakken waar Aardtongen voorkomen zijn zich 

daarvan bewust en handelen er ook naar.  

     
6e. Registreren van het gevoerde beheer  
  

Inleiding  
Bij aanvang van het meetnet in 2001 werd er nog vanuit gegaan dat het beheer een 

constante zou zijn, als ware het een eigenschap van het vlak. Dat bleek al snel niet het geval 

en daarom is vanaf 2003 aan de tellers gevraagd om het daadwerkelijke beheer te 

vermelden op het telformulier. Toch bleek bij de voorbereiding van deze rapportage, dat het 

vaststellen en vastleggen van het beheer soms lastiger is dan verwacht.  

  

Maaien  
Als een vlak bijvoorbeeld pas na het einde van het telseizoen (en ruim voor het volgende 

telseizoen) gemaaid wordt, kan het zijn dat dit door de tellers niet opgemerkt wordt. Er komt 

dan ten onrechte “niet gemaaid” in het systeem. Andere lastige situaties zijn gedeeltelijk 

maaien (soms wordt de helft van het vlak gemaaid terwijl de rest ruig blijft), eens per twee 

jaar maaien (dan lijkt het net of het beheer elk jaar wisselt van maaien naar nietsdoen en 

omgekeerd) en alleen Pitrus maaien. Gedeeltelijk maaien, maar ook gedeeltelijk plaggen of 

spragelen komt zeer regelmatig voor. Onderzoekstechnisch verdient het aanbeveling om 

een vlak altijd in het geheel dezelfde behandeling te geven. Om dat te bereiken is goede 

afstemming met de beheerder noodzakelijk.  

  

Beheerbegrazing  
Ook hier zijn vergissingen mogelijk, vooral als het vee zich tijdens de wasplatentellingen niet 

laat zien. Zowel ten onrechte “niet-begraasd” (vee niet gezien en kennelijk ook geen 

uitwerpselen) als ten onrechte “wel-begraasd” kwamen voor, dat laatste vooral in 2016 na 

het staken van alle beheerbegrazing. Waarschijnlijk is toen damhertenbegrazing aangezien 
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voor voortzetting van de beheerbegrazing. Voor deze rapportage is dat met aanvullende 

informatie vanuit Waternet (Mark van Til) gecorrigeerd.  

Maar begrazing kent nog een ander lastig punt: het feit dat een vlak in een  

begrazingseenheid ligt, hoeft niet altijd te betekenen dat het ook daadwerkelijk begraasd 

wordt. Een goed voorbeeld daarvan is het natte moerassige vlak 38 (Eiland van Rolvers) dat 

in de periode 1985 - 2015 in een begrazingseenheid lag, maar totaal niet werd bezocht door 

de koeien (nooit zichtbaar aanwezig, geen uitwerpselen, geen sporen van begrazing). Een 

ander voorbeeld zijn de vlakken 03, 04 en 05 (Vijfsprong), waarvan de tellers gedurende 

twee jaar opgaven dat het gebied niet begraasd werd, terwijl het wel in een 

begrazingseenheid lag. De waarneming van de tellers komt overeen met mijn eigen 

veldindruk van die vlakken. In feite is hier sprake van een dilemma: moet je die vlakken bij 

het leggen van een relatie tussen beheer en mycoflora nu wel of niet als begraasd 

beschouwen?   

  

Begrazing door Damherten en Konijnen  
Omdat dit niet gevraagd werd op het formulier, levert het meetnet maar heel spaarzame en 

vooral vrij anekdotische informatie. De gegevens van afgelopen jaren bleken daardoor 

vrijwel onbruikbaar om iets te zeggen over de relatie damherten- en konijnenbegrazing en 

mycoflora. Wel zijn er af en toe meldingen van soms forse schade aan het proefvlak, zoals 

grote kale plekken, vertrapte bodem of volstrekt gemillimeterde vegetatie. Enkele vlakken 

waren zodanig aangetast dat ze definitief zijn opgeheven.   

Voor het vastleggen van deze invloeden is vooralsnog geen werkbare oplossing gevonden. 

De hoeveelheid herten- en/of konijnenbegrazing in een vlak is heel moeilijk op objectieve 

manier te bepalen, omdat de dieren meestal tijdens de telling niet in het vlak zullen zijn. Het 

tellen van keutels zou een oplossing kunnen zijn, maar de tellers gaven desgevraagd al aan 

dat ze dat niet zien zitten. Bovendien blijf je ook dan zitten met de noodzaak om de tellingen 

goed te standaardiseren en de schattingen c.q. tellingen van de verschillende waarnemers 

goed vergelijkbaar te krijgen. Een alternatief zou kunnen zijn om van alle vlakken een of 

twee maal per jaar door een professionele kracht (of een aparte vrijwilliger of een student) 

een inschatting te laten maken van de herten- en konijnenbegrazing.   

Los van deze overwegingen is het wel wenselijk om op een nieuw te ontwikkelen telformulier 

ook expliciet informatie te vragen over zichtbare invloed van de aanwezigheid van Herten en 

Konijnen.  

Voor wat betreft maai-, plag- en graasbeheer verdient het aanbeveling om elk jaar na afloop 

van het telseizoen bij Waternet te checken of het door de tellers gemelde beheer klopt met de 

informatie die Waternet over het beheer heeft. Dit kan een onderdeel van de oplevering van 

de telgegevens worden.  

  

6f. Formulieren en digitale opslag  
  

Formulieren  
De gebruikte dag- en jaarformulieren voldeden goed, maar ze dragen ook sporen van het 

verleden die soms tot invulfouten leiden. Ze zijn daarom aan een update toe. Veel tellers 

hechten aan papieren formulieren en dat is nog steeds een heel bruikbare optie. Sommige 

tellers willen hun gegevens graag digitaal aanleveren. Dat laatste is afgelopen jaren ook 

toegelaten, maar het heeft wel tot een diversiteit aan zelf aangepaste formulieren geleid, die 

de invoer en controle van gegevens eerder vertragen dan versnellen.  

Het verdient aanbeveling om een nieuw jaarformulier te ontwerpen, met de volgende 

aanpassingen t.o.v. het huidige:  
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1. Behalve het nummer van het vlak moet ook de naam worden ingevoerd. Reden: af en toe 

komt het voor dat een teller het vlaknummer fout invult. Dit wordt wel altijd opgemerkt 

omdat elk jaar bekend is wie welke vlakken gaat doen. Voor deze aanpassing is het wel 

nodig elk vlak naast een nummer ook een unieke naam te geven.  

2. Verplicht de lengte en de breedte vermelden (hoeft nu nog niet). Op die wijze kunnen 

eventuele afwijkingen van de oorspronkelijke afmetingen ontdekt worden en het houdt de 

tellers scherp op dit punt.  

3. De beheerinformatie nadrukkelijker op het formulier vragen. Nu is er nog één vak “beheer” 

en de instructie om in dat vak het beheer samen te vatten. Dat kan vervangen worden door 

meer expliciet te vragen naar maaien (incl. geschatte maaidatum), begrazing met 

beheergrazers, plaggen/spragelen en begrazing/schade door Konijn en Damhert.  

4. Aanpassen voorgedrukte soorten: toevoegen soorten die afgelopen jaren nieuw gevonden 

zijn en ook tot de telsoorten horen.  

5. Aanpassen wijze waarop microscopisch te determineren soorten op het formulier staan. 

Nu staat er bijvoorbeeld nog “droge Aardtong” met een open ruimte om de naam van de 

gedetermineerde soort in te vullen. Dit blijkt soms toch verwarrend te werken en is ronduit 

onpraktisch als er meer dan één soort droge Aardtong gedetermineerd wordt. Daarom 

zouden in het nieuwe formulier alle soorten die tot de droge Aardtongen horen apart 

moeten worden opgenomen, met de nadrukkelijke melding dat determinatie verplicht is. Dit 

geldt dan ook voor de Gele en de Fraaie knotszwam en voor Broos- en Gewoon 

vuurzwammetje. Ook zou van enkele in het veld herkenbare, maar wel heel zeldzame of 

kritische soorten kunnen worden aangegeven dat microscopische determinatie of een 

bewijscollectie of -foto verplicht is.  

Het digitale formulier kan een Excel of Word document zijn, waarin dezelfde velden voorkomen 

als op de papieren versie, alleen is dan het onderscheid tussen een voor- en achterzijde 

onnodig en eerder verwarrend dan behulpzaam.  

  

    

Digitale bestanden  
Zowel bij deze als de vorige rapportage heeft het bestandformat waarin de gegevens al sinds 

2005 worden opgeslagen zijn waarde bewezen. Het bestandformat leent zich goed voor 

diverse kwaliteits- en integriteitscontroles tijdens de gegevensinvoer. Daarnaast zijn de 

databestanden van verschillende jaren goed te koppelen. Er is geen aanleiding om het 

format te wijzigen.  
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Gewoon vuurzwammetje. Foto Leo Jalink.  
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7. Discussie, conclusies en aanbevelingen  
  

7a. Discussie en conclusies  
  

Inleiding  

In deze rapportage zijn de resultaten van bijna 20 jaar paddenstoelenmonitoring in 

graslanden in de AWD uitgewerkt. Voor die monitoring is in 2001 een meetnet opgezet met 

49 onderzoeksvlakken (PQ’s). Later zijn sommige vlakken afgevallen en andere vlakken 

toegevoegd. Het meetnet had het doel om inzicht te verschaffen in de effectiviteit van 

verschillende beheervormen (maaien, grazen, plaggen, nietsdoen) met betrekking tot de 

mycoflora en om een goed beeld te geven van de graslandpaddenstoelen en hun kwantiteit.  

De vraag welk beheer het beste werkt is nog steeds actueel.  

In eerdere rapportages is geconcludeerd dat de gemaaide en begraasde graslanden zich 

goed ontwikkelden en dat zowel het aantal soorten als de aantallen vruchtlichamen 

toenamen of in ieder geval beduidend hoger waren dan in niet beheerde gebieden. Een 

logische vraag is of de mycoflora van de graslanden nog steeds vooruit gaat.  

Van veel proefvlakken is in 2020 het vegetatietype en een indicatie voor de milieufactoren 

zuurgraad, vocht en voedselrijkdom bepaald. Dit biedt de mogelijkheid om uitspraken te 

doen over de ecologie van de graslandpaddenstoelen en mogelijke veranderingen in de 

milieufactoren van de onderzoeksvlakken, en de resultaten te vergelijken met die van 2010 

(Jalink, 2011).  

In het afgelopen decennium is de populatie van Damherten sterk toegenomen met 

overbegrazing van de vegetatie, bodemschade en het verdwijnen of niet meer tot bloei 

komen van nectarplanten voor insecten tot gevolg (Mourik, 2015; Kooijman et al., 2018). In 

dezelfde periode heeft de klimaatverandering zich sterk gemanifesteerd met een aantal 

extreem hete en droge zomers. Lange tijdreeksen zoals die van dit meetnet blijken van 

grote waarde om de effecten van dit soort “nieuwe” ontwikkelingen te benoemen. 

Paddenstoelen staan bekend om de grote fluctuaties van jaar tot jaar. Voor het vaststellen 

van trends zijn daarom langere meetreeksen nodig dan bij veel andere groepen van 

organismen. De lange tijdreeks van het meetnet wasplaatgraslanden in de AWD is uniek. 

Het is daarom zeker van belang om het meetnet zodanig voort te zetten dat de nieuw te 

verzamelen gegevens naadloos aansluiten bij die van de afgelopen 20 jaar.  

  

In de hier na volgende alinea’s worden de belangrijkste conclusies van deze rapportage 

samengevat en nader beschouwd.  

  

Meetnet  

Uit de evaluatie (hoofdstuk 6) blijkt dat het meetnet goed voldoet. Het levert een schat aan 

betrouwbare gegevens die op een gestructureerde wijze verzameld zijn. Wel blijkt de 

huidige opzet niet geschikt voor heel vroege soorten als de Puntmutswasplaat en het Broos 

vuurzwammetje. Ook het goed vastleggen van informatie over het beheer is een punt van 

aandacht.   

Voor 34 vlakken is een tijdreeks van 19 jaar (2002-2020) beschikbaar, voor 12 andere 

vlakken een tijdreeks van 7 jaar (2013-2019). In totaal zijn in de vlakken van het meetnet 6 

soorten Aardtongen, 12 soorten Knots- en Koraalzwammen, de Rupsendoder en 19 soorten 

Wasplaten aangetroffen.  

Het meetnet maakt het mogelijk om uitspraken te doen over de effectiviteit van verschillende 

beheervormen en over de ontwikkeling van de wasplaatgraslanden en hun kenmerkende 

paddenstoelen.   
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Voor de meeste vlakken zijn vegetatieopnamen en daarvan afgeleid het vegetatietype en 

indicaties voor de milieufactoren zuurgraad, vocht en voedselrijkdom beschikbaar. Door 

deze informatie te koppelen aan de paddenstoelengegevens kunnen uitspraken gedaan 

worden over de ecologie van de betreffende paddenstoelensoorten. Beheer, vegetatietype 

en de genoemde milieufactoren zijn deels onderling gecorreleerd en daardoor is het soms 

lastig om causale verbanden te leggen.  

Een andere beperking is inherent aan paddenstoelenmonitoring en wordt hierna nader 

toegelicht.  

  

Paddenstoelenmonitoring  

Uit de grafieken van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 blijkt een enorme variatie van jaar tot jaar 

die vaak ook nog eens per soort en per gebied verschilt. Die grote fluctuaties vormen de 

achilleshiel van paddenstoelenmonitoring. De vraag “Wat meet je eigenlijk?” hangt daar vrij 

nauw mee samen.  

Paddenstoelen zijn de voortplantingsstructuren van de eigenlijke, meestal lang levende 

schimmelplant. Het lang levende deel wordt mycelium genoemd. In feite is het mycelium het 

eigenlijke organisme. Het is vooral de omvang en soortendiversiteit van de verschillende 

mycelia die ecologisch relevant is. Maar die omvang is niet rechtstreeks zichtbaar of te 

meten. Dat komt omdat vrijwel alle mycelia zich in substraat bevinden en daardoor vrijwel 

onzichtbaar zijn. Dat substraat is in veel gevallen de bodem inclusief humus- en 

strooisellaag, maar het kan ook hout zijn, levende plantendelen, paddenstoelen en zelfs 

insectenpoppen zoals bij de Rupsendoder. Wat wij zien en onderzoeken in het meetnet zijn 

de kortlevende voortplantingsstructuren, de paddenstoelen. En de aantallen daarvan 

gebruiken we als relatieve maat voor de omvang van de mycelia en als bewijs voor de 

aanwezigheid ervan.  

Maar daar zitten haken en ogen aan. Het is zonder meer aannemelijk dat hoe groter het 

mycelium is, hoe meer vruchtlichamen het kan vormen. Maar er zijn nog veel andere 

factoren die het aantal vruchtlichamen bepalen.  

De invloed van klimatologische factoren als droogte of temperatuur is overduidelijk en leidt 

tot de bekende goede en slechte paddenstoelenjaren. Ook andere factoren als periodiciteit, 

concurrentie, parasitisme en aanbod van nutriënten spelen een rol. Bij 

graslandpaddenstoelen lijkt de productie van vruchtlichamen bovendien onderdrukt te 

worden door hoge vegetatie (Arnolds, 1994).   

Dat laatste heeft ook gevolgen voor het meetnet. Als een vlak met een goed korte vegetatie 

de herfst in gaat, zouden er dus meer vruchtlichamen worden gevormd (en geteld) dan 

wanneer de vegetatie lang is. En dat zou betekenen dat de maaidatum van invloed is op het 

aantal getelde exemplaren. Maaien na het fructificatieseizoen betekent dan lagere aantallen, 

niet vanwege het feit dat ze in een hoge vegetatie minder opvallen of niet gevonden worden, 

maar vanwege het feit dat het er echt minder zijn. Voor de instandhouding van de vegetatie 

en van de omvang en diversiteit van de mycelia is het waarschijnlijk veel minder van belang 

wanneer er precies gemaaid wordt, als er maar gemaaid wordt. Het tijdstip van maaien en 

het lokaal over laten staan van vegetatie door een gedeelte niet te maaien heeft echter ook 

invloed op de bloei en vruchtzetting van laatbloeiende soorten en het nectaraanbod voor en 

de overwintering van insecten.  

Mycelia blijken zich ook onder ongunstige omstandigheden nog enige jaren lang te kunnen 

handhaven (zie paragraaf 5b) en snel productief te worden bij gunstige omstandigheden. De 

plotseling weer ouderwets grote aantallen paddenstoelen in 2020 na vijf overwegend heel 

magere jaren lijken dit te bevestigen.  

Gezien het voorgaande is het daarom van belang om over voldoende lange tijdreeksen te 

beschikken voordat conclusies getrokken worden. Alleen op die manier kunnen de jaarlijkse 
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fluctuaties voldoende gerelativeerd worden. Voor de productie van vruchtlichamen en 

sporen, en ook voor zo vergelijkbaar mogelijke aantallen in het meetnet, zou het daarom 

handig zijn om te zorgen dat in ieder geval alle onderzoeksvlakken half september een 

voldoende korte vegetatie hebben. In algemene zin geldt dit echter ook voor de meeste 

valleigraslanden, waarbij wel rekening dient te worden gehouden met eerder genoemde 

factoren.  

  

De hiervoor beschreven beperkingen van de onderzoeksmethode (tellen van 

paddenstoelen) zijn niet te vermijden, wel te verminderen door zo veel mogelijk 

beïnvloedbare factoren constant te houden. Een geschikte alternatieve methode is (nog) 

niet beschikbaar. Voor inventarisaties wordt wel gewerkt met bodemmonsters waarvan alle 

DNA van fungi wordt geïdentificeerd. Maar die methode levert geen inzicht in de omvang 

van mycelia en zelfs geen onbetwistbaar bewijs van aanwezigheid van mycelia. Niet 

gekiemde sporen bevatten immers hetzelfde DNA.  

  

Trend  

Al snel na het instellen van maai- en later begrazingsbeheer bleek dat deze maatregelen 

een positief effect hadden op de graslandmycoflora. In beheerde gebieden namen zowel het 

aantal soorten als de aantallen vruchtlichamen gestaag toe. De verwachting was dat bij 

voortgezet beheer de aantallen vruchtlichamen en de soortendiversiteit nog verder zouden 

toenemen. Het is bekend dat oude wasplaatgraslanden vaak veel rijker zijn aan bijzondere 

graslandpaddenstoelen dan jonge. Genoemde verwachting werd in de eerste rapportages 

onderschreven, maar in de rapportage over de eerste 9 jaar meetnet bleek dat dit vooral 

opging voor gemaaide vlakken. Begraasde vlakken bleven achter (Jalink, 2011).  

Voor de voorliggende rapportage is de trend van de paddenstoelen in een periode van bijna 

20 jaar beschouwd. Het constateren van trends wordt bemoeilijkt doordat de aantallen 

paddenstoelen sterk wisselen van jaar tot jaar, vooral als gevolg van het weer. De jaren 

2003, 2009, 2013 en 2018 waren zeer slecht. De jaren 2002, 2004, 2012, 2017 en 2020 

waren juist heel goede paddenstoelenjaren. Het eind van de meetreeks (2015-2019) kende 

in de AWD een opeenvolging van 5 mycologisch magere jaren. Het laatste jaar, 2020, was 

wel weer goed.  

Op basis van 34 vlakken met een reeks van 2002-2020 is de aantalsontwikkeling van 

soorten beschouwd (paragraaf 3c). De patronen zijn heel divers. De Heideknotszwam en 

Duinwasplaat zijn sterk achteruitgegaan, de Zwartwordende en Kabouterwasplaat licht. 

Alleen de Spitse en de Fraaie knotszwam zijn duidelijk toegenomen. Alle andere soorten 

laten voor de periode 2002-2020 geen significante trend zien, maar er is wel relatief vaak 

sprake van een niet significante afname. Vrij veel van die soorten vertonen grote 

schommelingen van jaar tot jaar, en door deze grote variatie is een afname dan niet 

significant. Enkele soorten zoals de Gele knotszwam, de Elfenwasplaat en het  

Papegaaizwammetje laten eerst een toename zien, die later gevolgd wordt door een 

afname. De piekjaren van die soorten vallen niet samen. De 5 magere jaren zijn in de 

grafieken van veel soorten wel duidelijk te herkennen.  

Een bijzonder fenomeen is dat van sommige soorten, bijvoorbeeld de Verblekende 

knotszwam, de aantallen vruchtlichamen niet toenemen of zelfs iets afnemen, terwijl het 

aantal vlakken waarin ze gevonden worden significant toeneemt. Een mogelijke oorzaak is 

dat de vlakken geleidelijk minder homogeen zijn geworden waardoor er in meer vlakken 

(kleine) geschikte groeiplekken zijn gekomen voor een breed palet aan soorten.  

Bij de vlakken van de korte reeks (2013-2019) laten maar liefst 10 soorten een afname zien 

(paragraaf 3d). Hierbij dient wel bedacht te worden dat in deze reeks het paddenstoelenrijke 

jaar 2020 ontbreekt. Toch is dat niet de enige oorzaak van de negatieve trends. Sommige 
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van de vlakken uit de korte reeks hadden zichtbaar zo sterk van overbegrazing en 

bodemschade door Damherten te lijden, dat ze met ingang van 2020 niet meer geteld 

worden. Eén vlak was letterlijk veranderd in een arena (zandbak) waar de Damherten hun 

gevechten hielden. Het is jammer dat die vlakken niet meer geteld worden, want een 

eventueel herstel bij een dalende begrazingsdruk wordt daardoor niet geregistreerd. Het is 

zeker het overwegen waard om deze vlakken toch weer te gaan tellen.  

Bij de kwalitatieve vlakken (paragraaf 3e) is het aantal vlakken waarin een soort voorkomt 

als maat genomen. In de periode 2013-2020 (nu dus wel met 2020) blijken er beduidend 

meer soorten een afnemend aantal vlakken te hebben dan een toenemend.  

De hiervoor genoemde verwachting dat beheerde wasplaatgraslanden met het groeien van 

hun leeftijd steeds rijker worden, wordt door de resultaten van het meetnet niet bevestigd. 

Graslandpaddenstoelen die een hoge kwaliteit indiceren zijn in het meetnet zeldzaam en 

onregelmatig. In de afgelopen 10 jaar is de frequentie waarmee kwaliteitsindicatoren zijn 

aangetroffen afgenomen. Dit kan samenhangen met de magere jaren, maar ook een 

symptoom zijn van een stagnerende ontwikkeling van de mycoflora.   

  

Magere jaren  

Hiervoor werd al aangegeven dat de periode 2015 – 2019 voor de onderzochte 

graslandpaddenstoelen in de AWD magere jaren waren. Dat geldt in mindere mate voor 

2017. Dat jaar was in andere duingebieden een mycologisch topjaar (tabel 3a), vergelijkbaar 

met 2014 en 2020. De aantallen paddenstoelen in de AWD zijn in 2017 echter duidelijk 

minder dan die in 2014 en 2020 (figuur 7.1). De mycologisch magere jaren kunnen deels 

verklaard worden door extreme klimatologische condities: 2016 en 2018 kenden extreem 

hete en droge zomers en staan ook landelijk te boek als mycologisch rampjaar (tabel 3a). 

De jaren 2015 en 2019 waren landelijk niet echt goed of slecht, maar in 2015 was het in het 

westen vrij droog en van 2019 is bekend dat ook in veel andere duingebieden de graslanden 

in de grijze duinen voor wat betreft mycoflora zeer matig ontwikkeld waren.  

  

  
Figuur 7.1 De aantallen Wasplaten (links) en geel gekleurde Knotszwammen (rechts).  

  

De magere jaren vallen ook samen met zeer hoge aantallen Damherten in de AWD (figuur  

7.2). De forse begrazingsdruk was goed zichtbaar in het duingebied (Kooijman et al. 2018; 

Mourik, 2015) en ook in veel vlakken van het meetnet. De vegetatie was gemillimeterd en er 

waren ook veel kale plekken.  

De sterke afname van de aantallen Wasplaten en Knotszwammen in 2015 valt samen met 

een sterke stijging van het aantal Damherten (figuur 7.2). Omgekeerd valt de sterke 

toename van de paddenstoelen in 2020 samen met een afgenomen aantal Damherten, 

maar ook met een uitzonderlijk gunstig paddenstoelenseizoen. Door deze samenloop van 

omstandigheden is de oorzaak van de magere jaren niet eenduidig te benoemen.  

  



  - 153 -  7. Discussie, conclusies en aanbevelingen  

  

  
Figuur 7.2. Aantalsontwikkeling van Damherten in de AWD (bron: Van der Spek en Van Breukelen, 

2020)  

  

Door de natte zomer van 2020 was er overal voldoende te eten voor de Damherten. In 

doorsnee en zeker in droge zomers is dat vooral het geval in de vochtige duinvalleien, waar 

ook de rijkste wasplaatgraslanden te vinden zijn. Naar verwachting leidt dat dan 

verhoudingsgewijs tot een hoge begrazingsdruk door Damherten in die vochtige valleien. In 

het groeizame jaar 2020 is de graasdruk wellicht veel meer gespreid geweest dan in de 

jaren daarvoor en dat vormt mogelijk samen met de lagere aantallen herten en de gunstige 

weersomstandigheden een verklaring voor de sterk toegenomen aantallen paddenstoelen. 

De herfst van 2017 kende landelijk en ook in nabijgelegen andere duingebieden een 

ongekend goed en lang paddenstoelenseizoen. Zoals gezegd, bleven de aantallen 

paddenstoelen in de vlakken van het meetnet in de AWD duidelijk achter bij wat in zo’n goed 

jaar verwacht kon worden. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de hoge begrazingsdruk en 

bodemschade door de Damherten die ook leiden tot meer kaal zand en hogere 

bodemtemperaturen.   

  

Dit laatste blijkt ook uit een recente 

analyse van de AWD versus 

Kennemerduinen van 

satellietbeelden voor wat betreft 

vegetatiebedekking, 

oppervlaktetemperatuur en 

verdamping in relatie tot 

begrazingsdruk. Uitkomst daarvan 

is dat de AWD een minder dichte 

vegetatiebedekking heeft (groter 

aandeel kaal zand) en op warme 

dagen een veel hogere 

oppervlaktetemperatuur (figuur 

7.3).  

  

  
  

Figuur 7.3. Oppervlaktetemperaturen (bron: De Molenaar & Klein, 2020).  
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De mycelia van veel paddenstoelen bevinden zich in de bovenste centimeters van de 

bodem. Het is daardoor zeer waarschijnlijk dat die hoge temperaturen een negatieve invloed 

hebben op de mycelia, net als het vochttekort. De bovenste bodemlagen drogen sneller uit 

onder een gemillimeterde, open getrapte vegetatie dan onder een iets hogere en dichtere 

vegetatie.  

Alles overziend lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de magere jaren zijn veroorzaakt door 

een combinatie van extreme weersomstandigheden en grote aantallen Damherten en dat de 

begrazingsdruk door de Damherten de gevolgen van de weersextremen nog eens versterkt 

heeft.   

  

Ecologie  

In hoofdstuk 4 wordt de relatie gelegd tussen graslandpaddenstoelen, vegetatietype en de 

milieufactoren zuurgraad, vocht en voedselrijkdom. Die milieufactoren zijn afgeleid van de 

vegetatieopnamen door het berekenen van zogenoemde Ellenbergindicaties. Ook de 

vegetatietypen zijn bepaald aan de hand van de vegetatieopnamen en dat bleek soms lastig 

omdat de vlakken niet homogeen (meer) waren.  

De relatie met vegetatie wordt vooral bepaald door een gemeenschappelijke ecologische 

voorkeur voor factoren als zuurgraad, kalk, vocht en voedselrijkdom. Zo kun je 

kalkminnende paddenstoelensoorten verwachten in vegetatietypen die aan kalkhoudende 

bodems gebonden zijn. Waarschijnlijk is er ook een direct verband met de vegetatie via een 

nog onopgehelderde symbiotische relatie tussen Wasplaten en hogere planten (zie 

paragraaf 5a). Lange tijd is aangenomen dat Wasplaten gespecialiseerde saprofyten waren, 

maar er zijn aanwijzingen dat Wasplaten (ook) een biotrofe levenswijze hebben.  

Bij het leggen van verbanden tussen het voorkomen van graslandpaddenstoelen en 

standplaatsfactoren als vegetatietype en Ellenbergindicaties moet bedacht worden dat die 

standplaatsfactoren vaak onderling gecorreleerd zijn en ook gecorreleerd zijn met het type 

beheer. De meeste vlakken van AWD-vegetatietype V6 hebben maaibeheer, vrijwel alle 

beschouwde vlakken met type V2 zijn ooit geplagd; begrazing werd vrijwel nooit toegepast 

in heel natte gebieden.  

Het is van belang om die onderlinge correlaties in gedachte te houden bij de hierna 

volgende bespreking van graslandpaddenstoelen en vegetatietypen en van de ecologische 

voorkeur van graslandpaddenstoelen voor de bodemfactoren zuurgraad, vocht en 

voedselrijkdom.  

  

Vegetatie en graslandpaddenstoelen  

Tabel 4a geeft een goed beeld van het voorkomen van graslandlandpaddenstoelen in de 

verschillende onderscheiden AWD-vegetatietypen (c.q. clusters van vegetatietypen). In de 

tabel is ook te zien welke soorten een duidelijk voorkeur blijken te hebben voor een bepaald 

vegetatietype.  

Het vegetatietype V6 komt voor op kalkhoudende vochtige bodems. Net als in eerdere 

rapportages (Jalink et al., 2000; Jalink, 2011) blijkt dit vegetatietype weer zeer rijk aan 

graslandfungi. In 7 vlakken zijn maar liefst 26 verschillende soorten gevonden, gemiddeld 10 

per vlak. Daaronder zijn ook opvallend veel soorten die kenmerkend zijn voor 

wasplaatgraslanden van hoge kwaliteit. Het gaat o.a. om de Bittere, Geurende, Gele en 

Kleverige wasplaat. Net als in eerdere rapportages blijken de Gele knotszwam en het 

Papegaaizwammetje ook nu weer relatief het meest voor te komen in V6. Dat geldt niet voor 

de Spitse knotszwam, die vorige periode vooral in V3 gevonden werd en in mindere mate in 

V6.  
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De meest rijke V6-vlakken worden nog steeds gevonden in Waterdellen en Astrids Driftje. In 

Waterdellen is zelfs een nieuwe soort Knotszwam voor Nederland gevonden Clavaria 

asperulispora.  

Het vegetatietype V2 komt voor in vochtige tot vrij droge, kalkrijke duinvalleien, in ons 

meetnet zeer vaak op plekken die in het verleden geplagd zijn. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat de Karmozijn- en Zwartwordende wasplaat het meest in dit vegetatietype 

te vinden zijn. In de vorige periode bleken ze ook een voorkeur voor plaggen te hebben. V2 

is net als V6 een mycologisch rijk type, al is het gemiddelde aantal soorten per vlak nu 

beduidend lager dan in 2010. Een ander opvallend verschil met 2010 is dat het 

Sneeuwzwammetje destijds vooral in V6 gevonden werd en nu in V2. Dat berust 

waarschijnlijk op toeval.  

V2 heeft diverse soorten gemeen met V6 en er worden enkele bijzondere soorten gevonden 

zoals de Gele wasplaat en het Ivoorkoraaltje.   

Het vegetatietype V3 komt voor op vochtige, neutrale bodems. V3 was in de afgelopen 

periode opvallend rijk aan graslandpaddenstoelen, gemiddeld 11 soorten per vlak. Dat is 

een fors verschil met de periode tot 2010 toen er gemiddeld 4 soorten per vlak gevonden 

werden. Het is niet duidelijk waardoor dit verschil veroorzaakt wordt. Ook in V3 worden af en 

toe kwaliteitsindicatoren gevonden zoals Bezemkoraaltje en Scharlaken en Kleverige 

wasplaat.  Het vegetatietype V5 is kenmerkend voor vochtige, zure standplaatsen. Het is 

relatief arm aan fungi en de meest kenmerkende soort is het zuurminnende Broos 

vuurzwammetje. De vlakken op droge, kalkhoudende bodems (vegetatietypen G14, M3 en 

G4ca) blijken zeer arm aan graslandpaddenstoelen en herbergen geen bijzondere soorten. 

Alleen de soorten van de Droge aardtong-groep laten een duidelijke voorkeur voor dit 

cluster zien.  

Tot slot is er een groot cluster van vlakken op (vrij) droge ontkalkte standplaatsen. Er zijn 22 

verschillende soorten aangetroffen, maar dat grote aantal hangt vooral samen met het grote 

aantal vlakken en de onderlinge verschillen. Het aantal soorten per vlak is vrij laag. Voor 

een  

bespreking van soorten wordt verwezen naar paragraaf 4a. Daar worden ook de 

afzonderlijke vegetatietypen in de beschouwing meegenomen.  

In tabel 4h worden de vegetatietypen en Ellenbergindicaties van 2007 vergeleken met die 

van 2020. Uit tabel 4h blijkt dat de meeste proefvlakken in 2020 hetzelfde vegetatietype 

hebben als in 2007. Een opvallende uitzondering wordt gevormd door de vlakken die 

destijds type V1 hadden. Daarvan hebben 7 van de 9 vlakken een ander vegetatietype dan 

in 2007.  

  

Ellenbergindicaties  

Uit dezelfde tabel 4h blijkt dat veel vlakken zuurder, natter en minder voedselrijk zijn 

geworden. Het zuurder worden van bodems is een natuurlijk proces dat samenhangt 

uitloging van kalk door infiltrerend regenwater. Het treedt vooral op als er geen aanvoer van 

kalk is door kalkrijk grondwater of door instuiving van kalkrijk zand. Soms is de vorming van 

een regenwaterlens de verklaring van een zuurder wordende bodem. Het geplagde vlak 05 

(Vijfsprong) en de vlakken 01 (Haasveld) en 23 (Ronde Vlak) zijn duidelijk minder zuur 

geworden. Dit komt waarschijnlijk door aanrijking met kalk door kalkhoudend grondwater en 

bij vlak 23 ook door instuiving van kalkrijk zand uit de Van Limburg Stirumvallei. Tot de 

natter geworden vlakken horen o.a. enkele geplagde vlakken. Vlak 14 (infiltratiegebied) is 

droger geworden, waarschijnlijk als gevolg van een herstelde drainage.   

Soms is het voedselarmer worden van vlakken goed te verklaren, zoals bij het diep 

geplagde vlak 03 (Vijfsprong). In andere gevallen is het mogelijk een artefact van de 

Ellenbergmethode (zie voetnoot 37 op pag. 91).   
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Op dezelfde wijze als in 2010 is de voorkeur van graslandpaddenstoelen voor de 

standplaatsfactoren zuurgraad, vocht en voedselrijkdom onderzocht. Ten overvloede wordt 

nogmaals gewezen op de onderlinge correlaties tussen standplaatsfactoren, vegetatietype 

en beheer. De resultaten zijn samengevat in de tabellen 4l (zuurgraad), 4n (vocht) en 4p 

(voedselrijkdom). In die tabellen zijn de soorten gesorteerd op basis van hun voorkeur ten 

aanzien van de betreffende standplaatsfactor. Dat heeft als voordeel dat soorten met een 

vergelijkbare voorkeur ten aanzien van een standplaatsfactor bij elkaar staan. Als je de 

standplaats kent, kun je vrij gemakkelijk zien welke soorten graslandpaddenstoelen er 

zouden kunnen voorkomen.  

Maar als je de ecologische voorkeur van een bepaalde soort paddenstoel wilt weten, 

vormen genoemde tabellen geen handige ingang. Het vergt nog al wat zoekwerk om een 

bepaalde soort in alle drie tabellen op te sporen. Daarom is de informatie uit de tabellen 4l, 

4n en 4p in tabel 4r gerangschikt op volgorde van de wetenschappelijke soortnamen.  

In de tabellen 4l, 4n en 4p is geen onderscheid zichtbaar tussen indifferent en neutraal. Dat 

onderscheid is in tabel 7a waar mogelijk wel gemaakt. Hierbij is de term “indifferent” gebruikt 

als de soort echt een brede ecologische amplitudo heeft (bijvoorbeeld van echt droog tot 

echt nat) en de term “neutraal” als de soort een voorkeur heeft voor het middengebied en de 

extremen mijdt (bijv. vrij droog tot licht vochtig). De ecologische karakterisering is 

hoofdzakelijk gebaseerd op de situatie in de onderzochte vlakken in de AWD, maar wel 

vergeleken met literatuurgegevens. Soms heeft dat geleid tot een nuancering (zie paragraaf 

4b).  

  

Nederlandse naam  zuurgraad  vocht  voedselrijkdom  Wetensch. naam  

Heideknotszwam  zuur / kalkloos  droog  voedselarm  Clavaria argillacea  

Clavaria asperulispora  basisch / kalkrijk  nat  ??  Clavaria asperulispora  

Grijze knotszwam  indifferent  nat  voedselarm  Clavaria daulnoyi  

Spitse knotszwam  basisch / kalkrijk  nat  "voedselrijk"  Clavaria falcata  

Wormvormige knotszwam  indifferent  nat  neutraal  Clavaria fragilis  

Gele knotszwam  zuur / ontkalkt  indifferent  indifferent  Clavulinopsis helvola  

Fraaie knotszwam  neutraal  indifferent  neutraal  Clavulinopsis laeticolor  

Verblekende knotszwam  zuur / ontkalkt  indifferent  indifferent  Clavulinopsis luteoalba  

Rupsendoder  zuur / ontkalkt  indifferent  indifferent  Cordyceps militaris  

Droge aardtong-groep  basisch / kalkrijk  indifferent  indifferent  Geoglossum droog groep  

Kleverige aardtong  neutraal  indifferent  voedselarm  Geoglossum glutinosum  

Puntmutswasplaat  neutraal  droog  voedselarm  Hygrocybe acutoconica  

Elfenwasplaat  indifferent  neutraal  indifferent  Hygrocybe ceracea  

Gele wasplaat  neutraal - kalkrijk  indifferent  neutraal  Hygrocybe chlorophana  

Scharlaken wasplaat  neutraal  neutraal  ??  Hygrocybe coccinea  

Zwartwordende wasplaat  indiff., licht basisch  indifferent  indifferent  Hygrocybe conica  

Duinwasplaat  onduidelijk  droog  voedselarm  Hygrocybe conicoides  

Kleverige wasplaat  basisch / kalkrijk  nat  "voedselrijk"  Hygrocybe glutinipes  

Broos vuurzwammetje  zuur / ontkalkt  nat  voedselarm  Hygrocybe helobia  

Kabouterwasplaat  neutraal  indifferent  neutraal  Hygrocybe insipida  

Slijmwasplaat  zuur / ontkalkt  nat  voedselarm  Hygrocybe laeta  

Gewoon vuurzwammetje  indifferent (zuur)   indifferent  voedselarm  Hygrocybe miniata  

Bittere wasplaat  basisch / kalkrijk  indifferent  "voedselrijk"  Hygrocybe mucronella  

Karmozijnwasplaat  neutraal   nat  voedselarm  Hygrocybe phaeococcinea  

Papegaaizwammetje  basisch / kalkrijk  indifferent  "voedselrijk"  Hygrocybe psittacina  

Geurende wasplaat  basisch / kalkrijk  ??  ??  Hygrocybe russocoriacea  

Sneeuwzwammetje  basisch / kalkrijk  indifferent  "voedselrijk"  Hygrocybe virginea  
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Verblekende wasplaat  zuur / ontkalkt  nat  voedselarm  Hygrocybe vitellina  

Gewone ruige aardtong  basisch / kalkrijk  indifferent  voedselarm  Trichoglossum hirsutum  

Tabel 7a. Samenvatting ecologische voorkeur van graslandpaddenstoelen.  

  

Beheer  

Bij de opzet van het meetnet zijn 4 beheervormen onderscheiden: nietsdoen, maaien, 

grazen en plaggen. Eigenlijk is plaggen niet zozeer een reguliere beheermaatregel maar 

eerder een eenmalige ingreep. Ook geplagde terreindelen worden na de ingreep beheerd 

waarbij de keuze weer bestaat uit nietsdoen, maaien of grazen.  

Bij de selectie van de onderzoeksvlakken is gestreefd naar een evenredige verdeling over 

de verschillende beheervormen en ook over verschillende terreintypen (droog/vochtig, 

kalkrijk/ontkalkt, etc.). Van de stratificatie over beheervormen is inmiddels weinig meer over.  

Van de oorspronkelijke blanco’s (beheer nietsdoen) was al voor 2010 een deel toch in 

beheer (maaien of grazen) genomen. De resterende blanco’s zijn na 2010 niet meer geteld.  

Beheerbegrazing met schapen of koeien is in 2015 beëindigd en het maaibeheer is 

tegenwoordig veel meer maatwerk geworden en daardoor minder uniform. In veel vlakken is 

begrazing door Damherten nu een belangrijke factor.  

In de tabellen 2h en 2j is de beheergeschiedenis van de vlakken grafisch weergegeven. Het 

beëindigen van de beheerbegrazing is daarin duidelijk zichtbaar. Ondanks wisselingen in 

het beheer, kan voor de meeste vlakken vrij gemakkelijk worden bepaald wat het dominante 

beheer was, in ieder geval voor de periode tot en met 2015.  

In de vorige rapportage (Jalink, 2011) werd duidelijk dat geplagde vlakken vaak een redelijk 

ontwikkelde graslandmycoflora hebben en dat enkele soorten paddenstoelen een voorkeur 

toonden voor geplagde vlakken. In de huidige rapportage komen die soorten weer naar 

voren en ook blijkt dat geplagde vlakken heel vaak het vegetatietype V2 hebben.  

In de vorige rapportage bleek heel overtuigend dat nietsdoen voor wasplaatgraslanden zeer 

ongunstig is. De vlakken die niet actief beheerd werden hadden vaak een zeer ruige 

vegetatie (R6ce) en er werden zo goed als geen graslandpaddenstoelen aangetroffen. Dat 

kan natuurlijk deels worden toegeschreven aan de beschreven onderdrukking van de 

fructificatie (Arnolds, 1994; en zie paragraaf 5a), maar het is ook bekend dat bij langdurige 

verwaarlozing en verruiging van een voormalig grasland de mycelia uiteindelijk afsterven.  

  

Maaien of grazen  

Rest nog de vraag wat beter is: maaien of grazen. In hoofdstuk 5 is al beargumenteerd 

waarom de aanpak van de vorige rapportage nu niet zinvol en uitvoerbaar meer is. In de 

loop van 2015 is alle beheerbegrazing beëindigd. Veel vlakken, ook gemaaide, hebben wel 

te maken met een forse begrazingsdruk, vooral door Damherten. In paragraaf 5c is daarom 

voor een andere aanpak gekozen waarbij vooral naar de ontwikkeling van de aantallen fungi 

in de loop van de tijd beschouwd is. Hiertoe zijn kleine subgroepen van vergelijkbare 

vlakken met hetzelfde dominante beheer beschouwd. Door deze aanpak was er ruimte om 

ook naar andere factoren te kijken.  

Arnolds (1994) stelt dat maaien en grazen allebei goede beheervormen zijn en spreekt zijn 

voorkeur uit voor grazen omdat begrazing tot meer variatie en daarmee tot meer 

biodiversiteit zou leiden. De vroegere rapportages over de AWD (Nauta & Jalink, 1996; 

Jalink et al., 2000) concluderen eveneens dat grazen net als maaien een goede beheervorm 

is die leidt tot toename van aantal soorten en vruchtlichamen. Jalink (2011) komt voor het 

eerst tot een andere conclusie. Gemaaide vlakken bleken beduidend soortenrijker dan 

begraasde en bovendien toonden de gemaaide vlakken een licht positieve trend en in de 

gemaaide een licht negatieve trend. De teloorgang van het Eiland van Rolvers en van de 

duinen van het Brederodepad, beide langdurig begraasd door koeien, lijkt dit te bevestigen. 
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Toch moet dit beeld genuanceerd worden. Uit paragraaf 5c blijkt dat lang niet alle gemaaide 

vlakken een positieve trend laten zien. In een deel van die vlakken vertonen met name de 

Wasplaten een sterk negatieve trend. Het waarom is vaak onduidelijk en ook de patronen 

van de veranderingen zijn regelmatig niet te relateren aan bekende veranderingen in het 

terrein. Grote onbekende hierin is de begrazingsdruk door Damherten. Die vormt in 

sommige gevallen waarschijnlijk een verklaring.  

In gemaaide vlakken werden tot ongeveer 2013 diverse kwaliteit indicerende soorten 

gevonden, weliswaar niet heel frequent en meestal met weinig vruchtlichamen. Sinds die tijd 

worden ze nog veel minder gezien. Mogelijk ligt dat aan een serie van zeer slechte 

paddenstoelenjaren als gevolg van ongunstige klimatologische omstandigheden, maar het 

kan ook een teken van achteruitgang zijn waaraan gebied specifieke factoren een rol pelen. 

Bij de achteruitgang van begraasde vlakken kunnen ook enkele kanttekeningen worden 

gezet. Ten eerste gaan niet alle begraasde vlakken achteruit. In het cluster Haasveld – 

Starrenbroek vertonen de aantallen geen duidelijke trend en neemt het aantal soorten 

geleidelijk toe. De achteruitgang van de vlakken bij het Brederodepad kan bijna niet 

samenhangen met begrazing, want de koeien kwamen er eigenlijk nooit. Er was vrijwel niets 

voor ze te eten en in de vlakken waren weinig of geen sporen van de aanwezigheid van 

koeien of begrazing zichtbaar. Waarschijnlijk vormen gevoeligheid voor verdroging van deze 

geëxponeerde vlakken en wellicht ook overmatige graafactiviteiten door Konijnen een deel 

van de verklaring.   

De achteruitgang op het begraasde Eiland van Rolvers verloopt schoksgewijs en dat doet 

vermoeden dat er naast begrazing nog een belangrijke factor de aantallen bepaalt. Het is 

onduidelijk wat die factor zou kunnen zijn. Het vrijwel verdwijnen van graslandfungi uit PQ 

36 is wel duidelijk een gevolg van begrazing. Dit voorheen gemaaide vlak is sinds de 

aanvang van de begrazing geleidelijk veranderd van een vochtige, ontkalkte duinvallei in 

een jong berkenbos. De snelle toename van Pitrus, dat niet door koeien gegeten wordt, 

speelde daarin een belangrijke rol. Gemaaide kruipwilgvegetaties op het Eiland van Rolvers 

waren heel rijk aan Aardtongen. Na het beëindigen van het maaien zijn de Kruipwilgen eerst 

overgegaan in laag struweel dat vervolgens grotendeels opgerold is door grazende koeien 

en in een later stadium ook de damherten. De rijkdom aan Aardtongen is daardoor verleden 

tijd.  

Uit paragraaf 5c blijkt dat naast begrazen of maaien allerlei andere factoren en details de 

ontwikkeling van wasplaatgraslanden bepalen. Naast het weer zijn dat o.a. het natter of juist 

droger worden van een vlak, verzuring of juist aanrijking met kalk, maaidatum, al of niet 

begrazen in het fructificatieseizoen, de aanwezigheid van andere grazers zoals Damhert of 

Konijn. De sterke toename van de mycologische kwaliteit van de wasplaatgraslanden van 

het Ronde Vlak heeft waarschijnlijk veel meer te maken met de maatregelen in de Van 

Limburg Stirumvallei en het herstel van de hydrologie dan met het maaibeheer.  

Om een goed inzicht te krijgen zouden veranderingen in het terrein en details van het 

beheer veel beter bekend moeten zijn. Dat blijkt ook duidelijk uit de bespreking van het 

aantalsverloop van de Heideknotszwam in paragraaf 3c. Dat aantalsverloop blijkt vaak goed 

te verklaren door beheerdetails zoals periode en intensiteit van de begrazing.  

  

Uit het voorgaande blijkt dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag wat beter is, maaien 

of grazen. In zijn algemeenheid geldt dat begrazing op vochtige en weinig draagkrachtige 

bodem leidt tot vertrapping van de bodem en verruiging van de vegetatie (met o.a. Pitrus). In 

dat soort omstandigheden is maaien sowieso een betere keuze.   

Voor andere bodems geldt dat maaien in ieder geval een veilige keuze is. In terreinen waar 

maaien geen optie is, bijvoorbeeld omdat ze te heuvelachtig zijn, is grazen zeker het 

overwegen waard. De details van de begrazing (soort grazer, kortdurende drukbegrazing of 
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langdurige extensieve begrazing, aanpassen aantal grazers aan productiviteit gewas) zijn 

dan zeker van belang. Waarschijnlijk is drukbegrazing door een gescheperde kudde 

schapen vlak voor het fructificatieseizoen een goede keuze in zo’n geval (als alternatief voor 

vroeg maaien).  

Voor het behoud van wasplaatgraslanden is het belangrijk om sterke uitbreiding van Pitrus 

tegen te gaan, bijvoorbeeld door deze soort selectief te maaien. De beheerder is daar mee 

al begonnen, onder andere op de Vijfsprong en het Groot Zwarteveld. Daarbij wordt een 

regime van frequent maaien (mei/juni, zomer, herfst) gehanteerd.  

  

    
7b. Aanbevelingen  
  

Ten aanzien van het beheer:  

Maaien  

 Sterke uitbreiding van Pitrus in vochtige graslanden is ongunstig voor graslandfungi en 

kan leiden tot struweel- of bosvorming. Het is daarom wenselijk om in vochtige potentieel 

goede wasplaatgraslanden uitbreiding van Pitrus tegen te gaan door maaien van het 

hele vlak of door het selectief (vroeg) maaien van Pitrus.  

 De fructificatie van graslandpaddenstoelen wordt geremd door hoge vegetatie. Bij 

maaibeheer heeft het daarom de sterke voorkeur om kort voor het 

paddenstoelenseizoen te maaien: in augustus of de eerste helft van september.  

 Maaien in de fructificatieperiode (half september tot half december) is zeer ongunstig, 

zowel voor de paddenstoelen zelf (stuk gemaaid) als voor de monitoring.  

 Maaien heeft de voorkeur boven grazen op geëutrofieerde bodems, omdat maaien tot 

afvoer van nutriënten leidt en grazen per saldo niet.  

 Goed ruimen van maaisel na het maaien is essentieel.   

 Op weinig draagkrachtige en vochtige bodems dient met zo licht mogelijk materiaal40 

gemaaid te worden.  

 Een groot voordeel van maaien boven begrazen is dat het effect van maaien minder 

afhankelijk is van verschillen in de productie van het gewas van jaar tot jaar.  

 Onderzoekstechnisch verdient het aanbeveling om een onderzoeksvlak altijd in zijn 

geheel op dezelfde wijze te beheren (dus bijvoorbeeld niet deels maaien en deels niet).  

 Het verdient aanbeveling om het rijke vlak 09 (Starrenbroek) te maaien om de 

toenemende, plaatselijke verruiging en opslag van Duindoorn tegen de gaan. Het 

verdient ook aanbeveling om vlak 11 weer jaarlijks te maaien.  

  

                                                
40 In de AWD is dit al wat langer de standaard. Waar voorheen nog wel eens in droge periodes met een tractor werd gemaaid, 

wordt nu standaard een kleine kopknipper gebruikt, die handmatig wordt bediend.  
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Vlak 09 (links), september 2020, met opslag van duindoorn en plaatselijke verruiging. Harm aan het 

werk in vlak 11 (rechts), november 2020. Dit vlak was al enige jaren niet meer gemaaid en daardoor 

sterk verruigd. Toch waren er onder het hoge gras nog wel graslandpaddenstoelen te vinden. Eind  

2020 is vlak 11 op verzoek weer gemaaid. Foto’s Leo Jalink.  

  

Begrazing  

 Voor de mycoflora is het van belang dat ook bij begrazing de graslanden kort de herfst 

ingaan. De veebezetting in de zomer dient daarom voldoende te zijn voor een 

kortgrazige vegetatie eind augustus, begin september.  

 Dit betekent ook dat het de voorkeur heeft om de veebezetting zo nodig aan te passen 

aan de gewasproductie, dus een hogere veebezetting in groeizame jaren 

(wisselbeweiding). Elk jaar precies dezelfde dichtheid aan grazers is niet optimaal.  

 In het fructificatieseizoen liever geen of hoogstens heel extensieve begrazing om het 

vertrappen en begrazen van vruchtlichamen tegen te gaan.  

 Eventueel kunnen de meest waardevolle wasplaatgraslanden worden uitgerasterd om 

graasschade te voorkomen.  

 In vochtige terreindelen is aanvullend op (extensieve) begrazing maaibeheer nodig 

indien Pitrus sterk dreigt toe te nemen.  

 Indien de bodem weinig draagkrachtig is en er veel vertrapping is, heeft maaien de 

voorkeur boven grazen. In sterk geaccidenteerd terrein kan grazen juist de best 

uitvoerbare optie zijn.  

 Een geherderde kudde schapen is een goede keuze, zeker als in het 

paddenstoelenseizoen de mycologisch meest waardevolle graslanden worden 

vermeden. Dit biedt tevens een goede mogelijkheid om gebieden gericht met de 

gewenste dichtheid en tijdsduur te begrazen.  

 Bij begrazing is het van belang om overbemesting in wasplaatgraslanden te vermijden 

(dus geen rustend vee op de beste plekken).  

 Een voordeel van grazen is de extra biodiversiteit in de vorm van mestfungi en allerlei 

insecten en andere kleine dieren.  

 Het is van zeer groot belang dat de grazers schoon zijn (vrij van diermedicijnen, 

ontwormingsmiddelen, fungiciden) omdat anders de mest nauwelijks bijdraagt aan 

biodiversiteit en levenloos en onverteerd blijft liggen. Het inscharen van agrarisch vee 

vormt op dat vlak een groot risico.  

  

Plaggen  

 Plaggen levert vaak fraaie vegetaties en rijke wasplaatgraslanden op. Het kan zeker een 

waardevolle ingreep zijn op plekken die geen of een arme graslandmycoflora hebben. 

Het heeft de voorkeur om niet te plaggen in graslanden die reeds rijk zijn aan 
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paddenstoelen. Door het plaggen worden de mycelia van graslandfungi verwijderd of 

sterk beschadigd. Hierdoor is de zich ontwikkelende graslandmycoflora weer terug bij af.  

Die mycelia zitten vooral in de bovenste 5 à 10 centimeter van de bodem.  

 Plaggen voert behalve een teveel aan nutriënten ook nuttige mineralen en 

sporenelementen af.  

 De keuze tussen niet, ondiep en diep plaggen hangt voor wat betreft 

graslandpaddenstoelen sterk af van de uitgangssituatie. Als een gebied al een 

waardevolle mycoflora heeft met bijzondere soorten verdient het aanbeveling om niet te 

plaggen of hoogstens heel ondiep. Als een gebied een weinig waardevolle mycoflora 

heeft, is diep plaggen het overwegen waard omdat dat op de lange termijn de beste 

resultaten geeft. Als er toch soorten paddenstoelen aanwezig zijn die je graag wilt 

behouden, is de keuze voor ondiep plaggen logischer.  

 Na plaggen is goed nabeheer door maaien en/of grazen van groot belang.  

  

Overig  

 Voor de mycoflora van het zeer rijke vlak 45 (oever Zwarteveldkanaal) is inundatie in de 

herfst (zeer) ongunstig. Het verdient daarom aanbeveling om te bezien of de waterstand 

in het Zwarteveldkanaal zodanig gereguleerd kan worden dat in de nazomer en herfst 

inundatie van het onderhoudspad (en het daar gelegen vlak 45) zo veel mogelijk 

voorkomen wordt. Echt langdurige inundatie in andere jaargetijden is ook niet 

bevorderlijk voor de mycoflora.  

  

T.a.v. monitoring  

 In zijn algemeenheid verdient het aanbeveling om de monitoring minstens op dezelfde 

wijze voort te zetten. Het gaat hierbij om de huidige wijze van begeleiding en 

kwaliteitsborging (instructie- en opfrisavonden, gezamenlijke excursies, 

determinatieservice, centrale invoer en controle van de gegevens) en de huidige set te 

tellen soorten.  

 De methode van vastleggen van de PQ’s voldoet en kan zo blijven. Van alle PQ’s zijn de 

centrum-coördinaten bekend en foto’s beschikbaar. Alle vlakken dienen behalve een 

nummer ook een unieke naam te krijgen (nummers zijn lastiger te onthouden).   

 Het blijft van belang om het minimum aantal tellingen (3 per seizoen) steeds weer onder 

de aandacht van de tellers te brengen. Het is niet nodig om een maximum aan het 

aantal tellingen te stellen.  

 Het is zeer wenselijk om de vlakken ook in de zomerperiode (half juni tot en met 

augustus) te volgen in verband met vroege soorten als Broos vuurzwammetje en 

Puntmutswasplaat. Hiertoe zou een klein en slagvaardig team kunnen worden 

geformeerd dat op de fiets langs vlakken gaat waar zomerwasplaten verwacht kunnen 

worden. Hierdoor kan zo’n zomerronde vrij efficiënt worden uitgevoerd. Uiteraard is het 

ook goed als de eigen tellers van de vlakken een zomerronde doen.  

 Zo’n team zou eventueel ook weer een selectie van Satijnzwammen kunnen monitoren.  

 Er dient een nieuwe versie van de inventarisatieformulieren gemaakt te worden, die 

helemaal up to date is (compleet qua soorten en geen ruimte voor invullen van niet 

benoemde of niet microscopisch gedetermineerde soorten). Dat laatste uiteraard alleen 

als microscopische controle verplicht is. Van het nieuwe formulier dient zowel een 

papieren versie beschikbaar te zijn als een versie die men digitaal kan invullen.  

 Op het jaarformulier moet men voortaan ook de afmetingen van het PQ invullen (om 

onbedoelde oppervlakteveranderingen tijdig te signaleren).  
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 Het verdient aanbeveling om een eenvoudige determinatietabel te maken waarmee alle 

in de AWD voorkomende of te verwachten Aardtongen microscopisch op naam gebracht 

kunnen worden en dit onder alle tellers te verspreiden. Dit is vooral van belang voor 

diegenen die zelf hun Aardtongen determineren. Eenzelfde aanbeveling geldt ook voor 

een tabel voor Knots- en Koraalzwammen die in de AWD voorkomen.  

 Het verdient sterke aanbeveling om de monitoring in de 34 PQ’s met de lange reeks 

(2002-2019/2020) voort te zetten of zo nodig te hervatten indien in 2020 niet geteld is.  

 Voor de overige vlakken geldt dat soortenrijke vlakken prioriteit hebben boven 

soortenarme en dat vlakken met een lange reeks voorkeur hebben.  

 Het is zeker het overwegen waard om de vlakken die in 2019 zijn beëindigd vanwege 

sterke achtergang door overbegrazing toch weer te gaan tellen.  

 De monitoring van kwalitatieve vlakken kan ongewijzigd worden voortgezet.  

 Bij selectie van nieuwe PQ’s valt te denken aan de instuifzones van kleinschalige 

verstuivingen en nog niet onderzochte plagplekken (bijv. vrij zuidelijk in de AWD, 

96/481).  

 Een voldoende grote ploeg waarnemers is essentieel om alle vlakken te kunnen 

bemensen. Het blijft daarom belangrijk om regelmatig nieuwe waarnemers te werven en 

op te leiden. Behalve aan KNNV afd. Haarlem kan ook gedacht worden aan KNNV afd.  

Leiden en aan de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (VNVN).  

 Het registreren van het maai-, plag- en graasbeheer van de vlakken verdient extra 

aandacht. Het is wenselijk om elk jaar na afloop van het telseizoen bij Waternet te 

checken of het door de tellers gemelde beheer klopt met de informatie die Waternet over 

het beheer heeft. Dit kan een onderdeel van de oplevering van de gedigitaliseerde 

telgegevens worden.  

  
Vlak 81 (links, binnen exclosure) en 82 (rechts, buiten exclosure) zijn in 2020 ingesteld in het kader 

van het onderzoek naar de effecten van Damhertenbegrazing. Beide vlakken zijn zeer vergelijkbaar. 

De vegetatie hoort tot het mengtype V2-V6. Foto’s Leo Jalink  

  

 De PQ’s die in het kader van het exclosure-onderzoek zijn geselecteerd of uitgezet 

dienen minstens gedurende de looptijd van dat onderzoek gemonitord te worden.  

 Het verdient aanbeveling om minstens één maal per jaar een afstemmingsmoment te 

plannen over beheer van de onderzochte graslanden, bijvoorbeeld eind juni / begin juli, 

ruim voor aanvang van het graslandpaddenstoelenseizoen. Eventuele beheerwensen en 

aanbevelingen die voorvloeien uit de waarnemingen in de onderzoeksvlakken kunnen 

dan kenbaar gemaakt worden aan de beheerder. De beheerwensen vanuit de mycoflora 

kunnen dan worden meegenomen in de afweging met de belangen van andere 

organismegroepen.  
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 Het zou ook wenselijk zijn om informatie over schade en intensiteit van begrazing door 

Konijnen en Damherten vast te leggen, maar dat is alleen zinvol als daar een enigszins 

objectieve en bruikbare methode voor zou zijn.   

 Het is wel wenselijk om op het nieuwe telformulier expliciet te vragen naar informatie 

over intensiteit en zichtbare schade van begrazing door Konijnen en Damherten.  

 Het is het overwegen waard om eens in de vijf jaar een vegetatieopname te maken van 

alle PQ’s.  
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Bijlagen  
  

Bijlage 1. Verklaring (vak)termen  
  

Term  Toelichting  

carpophoor  Zie vruchtlichaam  

Ellenberggetal  Een aan een plant toegekend getal dat de voorkeur van die plant voor 

bepaalde milieufactoren zoals zuurgraad, voedselrijkdom of vocht 

weergeeft (zie paragraaf 2h voor een nadere toelichting).  

Ellenbergindicatie  Deze term wordt in dit rapport gebruikt voor de op basis van de 

samenstellende soorten van een vegetatieopname berekende 

schatting voor de waarde van een bepaalde milieufactor op de plaats 

van die vegetatieopname (zie paragraaf 2h voor een nadere 

toelichting).  

Ellenbergwaarde  In dit rapport gebruikt als verzamelterm voor de milieufactoren 

waarvoor  

Ellenberggetallen bestaan (dus zuurgraad, voedselrijkdom, vocht, 

etcetera).  

GMAC  Gemiddelde MAC voor een gedefinieerde periode. De GMAC wordt 

bepaald per soort per PQ door de MAC’s van een aantal jaren te 

middelen.   

hyfe  Draadvormige schimmelcel (mycologische vakterm).  

kwalitatief vlak  Niet nauwkeurig begrensd vlak, meestal veel groter dan een PQ, 

waarin alleen de aanwezigheid van telsoorten wordt onderzocht; het 

aantal vruchtlichamen per soort wordt niet geteld; het nummer van 

kwalitatieve vlakken eindigt op “k”  

kwantitatief vlak  (=PQ, zie daar).  

MAC  Maximale Abundantie van Carpophoren. De in deze rapportage 

gebruikte aantalsmaat voor het voorkomen van een soort in een vlak in 

een bepaald jaar. De MAC is in feite het maximum aantal 

vruchtlichamen van een soort dat tijdens de tellingen in één jaar in één 

PQ tegelijkertijd is aangetroffen.   

mycelium  Het eigenlijke, vaak langlevende schimmelorganisme, ook zwamvlok 

genoemd. Het mycelium bestaat uit hyfen, die meestal onzichtbaar zijn 

omdat ze in het substraat (bodem, strooisel, hout, etc.) groeien.  

mycoflora  Paddenstoelenflora, de in het gebied aanwezige soorten 

paddenstoelen (niet: determinatieboek voor paddenstoelen)  

PQ  Vlak met vastgelegde afmetingen en ligging, waarin het aantal 

vruchtlichamen van alle telsoorten geteld wordt (=kwantitatief vlak).  

sept  Dwarswandje in een spore of een hyfe (mycologische vakterm).  

telling  Eén inventarisatiebezoek op een bepaalde datum aan één vlak; een 

telling is volledig als het hele vlak en alle telsoorten worden 

geïnventariseerd (zo niet dan is de telling onvolledig, en beperkt of niet 

bruikbaar).  

telsoort  Een soort die in het meetnet gevolgd wordt (het gaat om Wasplaten, 

Knots- en Koraalzwammen, Aardtongen en de Rupsendoder). In 

kwantitatieve vlakken (PQ’s) dienen de aantallen vruchtlichamen van 

de telsoorten geteld te worden; in kwalitatieve vlakken hoeft alleen de 

aanwezigheid genoteerd te worden.  
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vlak  Algemene aanduiding voor PQ of kwalitatief vlak (zie daar).  

vruchtlichaam  Voortplantingsstructuur van de schimmelplant, in de volksmond vaak 

paddenstoel of zwam genoemd en in wetenschappelijke publicaties 

vaak aangeduid als carpophoor.  

    
Bijlage 2. Wetenschappelijke en Nederlandse namen van de 

graslandpaddenstoelen  
  

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  RL  Zeld  Gr  

Bezemkoraaltje  Ramariopsis tenuiramosa  BE  A  Kz  

Bittere wasplaat  Hygrocybe mucronella  BE  Z  Wp  

Bleke weidewasplaat  Hygrocybe pratensis var. pallida  KW  ZZ  Wp  

Brede aardtong  Geoglossum cookeanum  KW  AA  At  

Broos vuurzwammetje  Hygrocybe helobia  BE  AA  Wp  

Bundelknotszwam  Clavulinopsis fusiformis  EB  ZZ  Kz  

Clavaria asperulispora  Clavaria asperulispora  n.b.  ZZZZ  Kz  

Droge aardtong-groep  Geoglossum droog groep  KW*  (AAA)  At  

Duinwasplaat  Hygrocybe conicoides  TNB  A  Wp  

Elfenwasplaat  Hygrocybe ceracea  GE  AAA  Wp  

Fijngeschubde aardtong  Geoglossum fallax  TNB  AA  At  

Fraaie knotszwam  Clavulinopsis laeticolor  KW  AAA  Kz  

Gele knotszwam  Clavulinopsis helvola  GE  AAA  Kz  

Gele wasplaat  Hygrocybe chlorophana  KW  A  Wp  

Geurende wasplaat  Hygrocybe russocoriacea  BE  AA  Wp  

Gevlekt sneeuwzwammetje  Hygrocybe virginea v. fuscescens  GE  Z  Wp  

Gewone ruige aardtong  Trichoglossum hirsutum  KW  AA  At  

Gewoon sneeuwzwammetje  Hygrocybe virginea v. virginea  GE  AAA  Wp  

Gewoon vuurzwammetje  Hygrocybe miniata  TNB  AAAA  Wp  

Gewoon vuurzwammetje (v. miniata)  Hygrocybe miniata v. miniata  TNB*  AAA  Wp  

Gewoon vuurzwammetje (v. mollis)  Hygrocybe miniata v. mollis  TNB*  AA  Wp  

Grijze knotszwam  Clavaria daulnoyi  TNB  AA  Kz  

Heideknotszwam  Clavaria argillacea  KW  AAA  Kz  

Ivoorkoraaltje  Ramariopsis kunzei  BE  A  Kz  

Kabouterwasplaat  Hygrocybe insipida  KW  AA  Wp  

Karmozijnwasplaat  Hygrocybe phaeococcinea  BE  A  Wp  

Kleverige aardtong  Geoglossum glutinosum  TNB  AA  At  

Kleverige wasplaat  Hygrocybe glutinipes  KW  A  Wp  

Kortsporige aardtong  Geoglossum elongatum  n.b.  A  At  

Papegaaizwammetje  Hygrocybe psittacina  GE  AAA  Wp  

Puntmutswasplaat  Hygrocybe acutoconica  KW  AA  Wp  

Rupsendoder  Cordyceps militaris  TNB  AAAA  Rd  

Scharlaken wasplaat  Hygrocybe coccinea  BE  A  Wp  

Sikkelkoraalzwam  Clavulinopsis corniculata  KW  AA  Kz  

Slanke aardtong  Geoglossum umbratile  KW  AA  At  

Slijmwasplaat  Hygrocybe laeta  KW  AA  Wp  

Smoezelig sneeuwzwammetje  Hygrocybe virginea v. ochraceopallida  GE  A  Wp  

Sneeuwzwammetje  Hygrocybe virginea  GE  AAAA  Wp  

Spitse knotszwam  Clavaria falcata  TNB  AAA  Kz  

Strogele knotszwam  Clavaria straminea  BE  Z  Kz  

Trechterwasplaat  Hygrocybe cantharellus  TNB  AA  Wp  

Verblekende knotszwam  Clavulinopsis luteoalba  KW  AA  Kz  

Verblekende wasplaat  Hygrocybe vitellina  KW  Z  Wp  
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Viersporige aardtong  Trichoglossum tetrasporum  n.b.  ZZZZ  At  

Wormvormige knotszwam  Clavaria fragilis  KW  AA  Kz  

Zwartword. wasplaat (f. conica)  Hygrocybe conica f. conica  TNB*  AAA  Wp  

Zwartword. wasplaat (v. chloroides)  Hygrocybe conica var. chloroides  TNB*  A  Wp  

Zwartword. wasplaat (v. conicopalustris)  Hygrocybe conica var. conicopalustris  TNB*  A  Wp  

Zwartwordende wasplaat  Hygrocybe conica  TNB  AAAA  Wp  

In de AWD aangetroffen telsoorten op volgorde van Nederlandse naam. Uitleg codes zie pag. 152.  

  

    

Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam  RL  Zeld  Gr  

Clavaria argillacea  Heideknotszwam  KW  AAA  Kz  

Clavaria asperulispora  Clavaria asperulispora  n.b.  ZZZZ  Kz  

Clavaria daulnoyi  Grijze knotszwam  TNB  AA  Kz  

Clavaria falcata  Spitse knotszwam  TNB  AAA  Kz  

Clavaria fragilis  Wormvormige knotszwam  KW  AA  Kz  

Clavaria straminea  Strogele knotszwam  BE  Z  Kz  

Clavulinopsis corniculata  Sikkelkoraalzwam  KW  AA  Kz  

Clavulinopsis fusiformis  Bundelknotszwam  EB  ZZ  Kz  

Clavulinopsis helvola  Gele knotszwam  GE  AAA  Kz  

Clavulinopsis laeticolor  Fraaie knotszwam  KW  AAA  Kz  

Clavulinopsis luteoalba  Verblekende knotszwam  KW  AA  Kz  

Cordyceps militaris  Rupsendoder  TNB  AAAA  Rd  

Geoglossum cookeanum  Brede aardtong  KW  AA  At  

Geoglossum droog groep  Droge aardtong-groep  KW*  (AAA)  At  

Geoglossum elongatum  Kortsporige aardtong  n.b.  A  At  

Geoglossum fallax  Fijngeschubde aardtong  TNB  AA  At  

Geoglossum glutinosum  Kleverige aardtong  TNB  AA  At  

Geoglossum umbratile  Slanke aardtong  KW  AA  At  

Hygrocybe acutoconica  Puntmutswasplaat  KW  AA  Wp  

Hygrocybe cantharellus  Trechterwasplaat  TNB  AA  Wp  

Hygrocybe ceracea  Elfenwasplaat  GE  AAA  Wp  

Hygrocybe chlorophana  Gele wasplaat  KW  A  Wp  

Hygrocybe coccinea  Scharlaken wasplaat  BE  A  Wp  

Hygrocybe conica  Zwartwordende wasplaat  TNB  AAAA  Wp  

Hygrocybe conica f. conica  Zwartword. wasplaat (f. conica)  TNB*  AAA  Wp  

Hygrocybe conica var. chloroides  Zwartword. wasplaat (v. chloroides)  TNB*  A  Wp  

Hygrocybe conica var. conicopalustris  Zwartword. wasplaat (v. conicopalustris)  TNB*  A  Wp  

Hygrocybe conicoides  Duinwasplaat  TNB  A  Wp  

Hygrocybe glutinipes  Kleverige wasplaat  KW  A  Wp  

Hygrocybe helobia  Broos vuurzwammetje  BE  AA  Wp  

Hygrocybe insipida  Kabouterwasplaat  KW  AA  Wp  

Hygrocybe laeta  Slijmwasplaat  KW  AA  Wp  

Hygrocybe miniata  Gewoon vuurzwammetje  TNB  AAAA  Wp  

Hygrocybe miniata v. miniata  Gewoon vuurzwammetje (v. miniata)  TNB*  AAA  Wp  

Hygrocybe miniata v. mollis  Gewoon vuurzwammetje (v. mollis)  TNB*  AA  Wp  

Hygrocybe mucronella  Bittere wasplaat  BE  Z  Wp  

Hygrocybe phaeococcinea  Karmozijnwasplaat  BE  A  Wp  

Hygrocybe pratensis var. pallida  Bleke weidewasplaat  KW  ZZ  Wp  

Hygrocybe psittacina  Papegaaizwammetje  GE  AAA  Wp  

Hygrocybe russocoriacea  Geurende wasplaat  BE  AA  Wp  

Hygrocybe virginea  Sneeuwzwammetje  GE  AAAA  Wp  

Hygrocybe virginea v. fuscescens  Gevlekt sneeuwzwammetje  GE  Z  Wp  

Hygrocybe virginea v. ochraceopallida  Smoezelig sneeuwzwammetje  GE  A  Wp  

Hygrocybe virginea v. virginea  Gewoon sneeuwzwammetje  GE  AAA  Wp  
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Hygrocybe vitellina  Verblekende wasplaat  KW  Z  Wp  

Ramariopsis kunzei  Ivoorkoraaltje  BE  A  Kz  

Ramariopsis tenuiramosa  Bezemkoraaltje  BE  A  Kz  

Trichoglossum hirsutum  Gewone ruige aardtong  KW  AA  At  

Trichoglossum tetrasporum  Viersporige aardtong  n.b.  ZZZZ  At  

In de AWD aangetroffen telsoorten op volgorde van wetenschappelijke naam. Uitleg codes 

zie pag. 152.  

  

    

Verklaring van de codes  

  

RL = Rode lijst code   

  

Code  Omschrijving  

EB  Ernstig bedreigd  

BE  Bedreigd  

KW  Kwetsbaar  

GE  Gevoelig  

TNB  Thans niet bedreigd  

n.b.  niet bepaald  

Verklaring van de Rode lijst codes. De Rode lijst aanduidingen in de tabel met soorten zijn conform 

de thans geldende Rode lijst voor paddenstoelen (Arnolds & Veerkamp, 2008).  

  

Zeld = Zeldzaamheid  

  

Zeld.  Omschrijving  

ZZZZ  Uiterst zeldzaam  

ZZZ  Zeer zeldzaam  

ZZ  Zeldzaam  

Z  Vrij zeldzaam  

A  Matig algemeen  

AA  Vrij algemeen  

AAA  Algemeen  

AAAA  Zeer algemeen  

Verklaring van de zeldzaamheidscodes. De zeldzaamheidscodes van de soorten zijn overgenomen 

uit de NDFF Verspreidingsatlas Paddenstoelen (NDFF VA, december 2020).  

  

Gr = Mycologische groep.   

  

Gr.  Groep  Genera  

At  Aardtongen  Geoglossum, Trichoglossum  

Kz  Knots- en Koraalzwammen  Clavaria, Clavulinopsis, Ramariopsis  

Rd  Rupsendoders  Cordyceps militaris  

Wp  Wasplaten  Hygrocybe  

Verklaring van de afkortingen voor de mycologische groepen van telsoorten.   

    

  

Bijlage 3. Omschrijving van de genoemde vegetatietypen  
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Type  Omschrijving  

G13  Struisgrasvegetatie met Schapenzuring en korstmossen  

G14  Duinriet-Zandzeggevegetatie met Gesnaveld klauwtjesmos en Vals rendiermos  

G15  Zandstruisgras-Groot laddermosvegetatie met Valse salie en 

ontkalkingsindicatoren  

G16  Struikheivegetatie  

G4ca   Zandzeggevegetatie met Groot klauwtjesmos, Vals rendiermos, Groot 

duinsterretje  

L3  Berkenbos met Pitrus en Gewoon haarmos  

M3  Groot klauwtjesmosvegetatie met Vals rendiermos en Zachte haver  

M5  Grijs kronkelsteeltjevegetatie met korstmossen en Schapenzuring  

M7  Veenmosvegetatie met Gewoon haarmos  

M8  Groot laddermosvegetatie  

R6ce  Duinrietruigte  

V1  Struisgras-Schapengrasvegetatie met Gewoon biggenkruid en Tandjesgras 

(typische vorm)  

V2d  Struisgras-Schapengrasvegetatie met Zeegroene zegge, Rood zwenkgras en 

Gewone veldbies, (droge variant)  

V2v  Struisgrasvegetatie met Pijpenstrootje, Zeegroene zegge, Reukgras, Zomprus 

en/of Duinrus (vochtige variant)  

V3je  Gesloten grasland met Gewoon struisgras en dominantie van Pitus/Duinriet  

V3t  Gesloten grasland van Gewoon struisgras, Gestreepte witbol en Veldbeemdgras 

(typische vorm)  

V5je  Zandzegge-Pitrusvegetatie met Smalle stekelvaren en veenmossen (dom. Pitrus)  

V5t  Zandzegge-Pitrusvegetatie met Smalle stekelvaren en veenmossen (typische 

vorm)  

V6t  Duinrus-Paddenrusvegetatie met Kruipwilg en Zeegroene zegge (typische vorm)  

Codes en omschrijving van de in deze rapportage genoemde vegetatietypen conform de lokale 

vegetatietypologie voor de AWD (Van Til & Mourik, 1999; Oosterbaan et al., 2018)  

  

    
Bijlage 4. Datasets analyse  
  

Deze bijlage geeft een overzicht van alle gebruikte gegevensbestanden met zowel 

basisgegevens als de berekening van tabellen en grafieken.  

  

De basisgegevens van 2001-2009 zijn ontleend aan invoer20012009compleet.xls. Bewerkte 

gegevens van 2001-2009 zijn ontleend aan rapport 2011 gmac 1-48.xls.  

  

Alle originele onbewerkte basigegevens van zowel PQ’s als kwalitatieve vlakken voor de 

periode 2010-2019 staan in bestand 3 data2010-2019compleet.xlsx. Dit bestand bevat ook 

tabbladen waarin de in paragraaf 2c en 2d beschreven standaardisaties van soorten en 

telperiode zijn doorgevoerd. Ook bevat dit bestand de berekende MAC-waarden (per 

soort/vlak/jaar) en het berekende aantal tellingen per vlak/jaar.  

Het bestand bevat ook de losse waarnemingen, maar daar is in de reportage verder geen 

gebruik van gemaakt.  

  

Het bestand 3 datacompleet2020.xlsx bevat dezelfde informatie, maar dan voor het later 

toegevoegde jaar 2020. Tevens bevat dit bestand de berekening van de bijgeschatte 

waarden voor de vlakken 01 en 02 die in 2020 onbedoeld niet geteld zijn.  
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Het bestand 4 beheergeschiedenis vlakken.xlsx bevat alle informatie over het beheer.  

Voor de periode 2001-2009 is gebruik gemaakt van het voor de eerste rapportage (Jalink, 

2011) gemaakte overzicht (overgenomen uit invoer20012009compleet.xls tabblad beheer). 

Voor de periode 2010-2019 is het beheer per vlak per jaar samengevat in tabblad beheer 

2010-2019 en daarin zijn ook (herkenbaar) correcties en aanvullingen aangebracht n.a.v. 

informatie van Waternet (M. van Til, P. Mohlmann). Deze gegevens zijn de basis voor de 

tabellen 2h en 2i in in paragraaf 2i van de rapportage. De gegevens van 2020 zijn later met 

de hand toegevoegd in deze tabellen.  

  

Het bestand 4 grafieken grp B.xlsx bevat de berekening van alle grafieken voor de selectie 

van vlakken uit de groep 2013-2019 die zijn opgenomen in paragraaf 3d van de rapportage. 

De gebruikte MAC waarden zijn ontleend aan 3 data2010-2019compleet.xlsx.  

  

Het bestand 5 data 2010-2019KWAL.xlsx bevat de berekening van alle grafieken en 

tabellen voor de kwalitatieve vlakken voor de periode 2013-2020, zoals opgenomen in 

paragraaf 3e van de rapportage. De gebruikte gegevens zijn ontleend aan 3 

data20102019compleet.xlsx. Het jaar 2020 is na het beschikbaar komen van de gegevens 

met de hand toegevoegd.  

  

Het bestand 6 reeks 2002-2019 basis.xlsx betreft de koppeling van de MAC-waarden van 

de periode 2001-2009 en 2010-2019 voor de selectie van 34 vlakken met een reeks van 

2002-2020. De gebruikte gegevens zijn ontleend aan invoer20012009compleet.xls en   3 

data2010-2019compleet.xlsx. Hierbij zijn ook de in paragraaf 2g beschreven inschattingen 

en aanpassingen (zoals het samenvoegen van H. helobia en H. miniata) verwerkt. Het 

eindresulstaat is opgenomen in tabblad reeks02-19.  

  

Alle grafieken en tabellen voor de reeks van 2002-2020 zijn berekend in het bestand 6 

reeks 2002-2019 grafieken.xlsx. De gegevens zijn ontleend aan tabblad reeks02-19 van 6 

reeks 2002-2019 basis.xlsx waaraan later met de hand de gegevens 2020 zijn toegevoegd.  

  

Het bestand 7 Vegetatie opnamen WPP_2020 definitief.xlsx bevat alle basisgegevens 

van de vegetatieopnamen uit 2020 incl de vertaling naar vegetatietypen en de berekening 

van de Ellenbergindicaties. Ook de resultaten van de schouw en de beoordeling van de 

kwaliteit en bruikbaarheid van de opnamen zijn in dit bestand opgenomen.  

  

In bestand 7 kenmerken per vlak.xlsx is tabel 4h verandering van Ellenbergwaarden 

(paragraaf 4b) berekend.  

  

In bestand 7 analyse vegetatie.xlsx zijn alle tabellen uit hoofdstuk 4 berekend, met 

uitzondering van tabel 4h. Waar een vergelijking gemaakt wordt met de gegevens van 

20012009 zijn deze ontleend aan rapport 2011 gmac 1-48.xls.  

  

In bestand 8 beheer nieuw.xlsx zijn alle grafieken en tabellen van paragraaf 5c berekend.  
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Bijlage 5. Weegwaarden berekening Ellenbergindicaties  
  

Bij de vegetatieopnamen ten behoeve van deze rapportage is voor de abundantie van de 

soorten de Tansley schaal gebruikt. In Turboveg staat deze schaal bekend als 

opnameschaal ‘11’. De gebruikte codes van de Tansley schaal zijn ten behoeve van 

rekenkundige bewerkingen vertaald naar een procentuele bedekking. Een volledig overzicht 

van codes en de bijhorende “gemiddelde” bedekking wordt gegeven door Hennekens 

(2009). In onderstaande tabel zijn alleen de voor deze rapportage gebruikte codes 

weergegeven.  

  

Tansley-code  Omschrijving NL  Omschrijving Engels  Bedekking  

d  dominant  dominant  60%  

cd  co-dominant  co-dominant  40%  

a  veel aanwezig  abundant  15%  

f  vrij talrijk  frequent  8%  

o  verspreid  occasional  3%  

r  zeldzaam  rare  1%  

lf  lokaal vrij talrijk  locally frequent  3%  

la  lokaal veel aanwezig  locally abundant  9%  

  

Bij het berekenen van de Ellenberg-indicaties is het gewogen gemiddelde bepaald van de 

Ellenberggetallen van de samenstellende soorten in de vegetatieopname. Die weging 

betreft de abundantie van de betreffende soort in de opname. Daarbij is het percentage 

vermeld in de kolom Bedekking gebruikt als weegwaarde.  

  

Bron: Stephan Hennekens, 2009. Protocol Vegetatieopname. Versie 8-10-2009.   

download: https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/12-007-vegetatieopname/  

  

https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/12-007-vegetatieopname/
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