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Voorwoord: opmerkingen bij dit PDF-bestand
Nadat in 1980 de Paddenstoelenkartering was opgericht, ontstond behoefte aan een 
karteerdershandleiding. De eerste werd geschreven door  Elisabeth Jansen en Marijke 
Nauta. Toen later een systeem met districtscoördinatoren (DC's) werd ingesteld door 
Bernhard de Vries, herschreef hij de karteerdershandleiding. In 2003 was bewerking 
opnieuw nodig en dat gebeurde door Aldert Gutter. Van die papieren versie zijn drie 
oplagen gedrukt en verspreid onder de karteerders van de NMV.
In  2006  werd  de  karteerdershandleiding  op  de  NMV-website  gezet  en  interactief 
benaderbaar. Toevoegingen en wijzigingen werden vanaf dat moment tevens online 
aangeboden  als  'errata'  op  de  papieren  handleiding  en  die  toevoegingen  en 
wijzigingen zijn inmiddels zo talrijk, dat feitelijk alleen de eerste zeven hoofdstukken 
nu nog grotendeels overeenkomen met die in de gedrukte handleiding uit 2003.
Ondertussen is  het  digitale  invoerprogramma Spot  verder  geëvolueerd naar  versie 
3.1.8  en  kunnen  sinds  2009  paddenstoelwaarnemingen  ook  online  worden  door-
gegeven via de website Telmee.nl. Vernieuwingen waarover in de oude handleiding 
niets te vinden is.
Herdrukken van de handleiding uit  2003 is door de stroom aan ontwikkelingen en 
vernieuwingen  onwenselijk  geworden.  Omdat  er  op  dit  moment  geen  tijd  is  een 
compleet nieuwe handleiding te verwezenlijken en ook omdat een aantal zaken nog 
niet zijn uitgekristalliseerd, is de online karteerdershandleiding nu samengebracht in 
een voorlopig PDF-bestand. Er is niet meer gedaan dan samenvoeging van bestaande 
informatie  die  geldig  was  op  het  moment  van  samenstelling  en  de  inhoud  is 
ongecontroleerd  overgenomen.  tevens  zullen  vele  hiaten  en  tekortkomingen 
geconstateerd kunnen worden. Het beste is het deze PDF-handleiding te beschouwen 
als een opmaat voor een in de nabije toekomst te schrijven geheel nieuwe karteer-
dershandleiding voor de NMV.

Aldert Gutter, Baarn 23 september 2009

1. Welkom bij de Kartering!
Wie eenmaal serieus aan paddenstoelen begint, raakt daar niet gemakkelijk weer van 
los. De vormen- en kleurenrijkdom en het onverwachte "kijk nou eens, dit heb ik nog 
nooit gezien!" maken dat mensen, die zich hiermee bezig houden, daaraan verslingerd 
raken.  Wie er  oog voor  heeft  ziet  telkens méér.  Niet  zelden gebeurt  het  dat  een 
amateur zich na jaren zo gericht en intensief met de mycologie bezig gaat houden dat 
zij of hij als internationaal gezagheb-bend wordt beschouwd. U, lezer(es), bent nog 
niet zo ver? Dan bevindt u zich in passend gezelschap: de meeste karteerders kennen 
slechts een klein deel van de paddenstoelenflora. Als "karteerdersclub" weten we dat 
van  elkaar,  maar  dragen  toch  een  steentje  bij  aan  de  verdere  uitbouw  van  het 
paddestoe-lengegevensbestand!  Welkom  dus  bij  de  zoekers  en  de  schrijvers,  de 
boekers en de blijvers!  Het belangrijkste  voor  de Kartering is  het  melden van de 
soorten die u wél kent, ook al zijn dat er slechts een paar. Als u zich sinds kort in de 
mycologie verdiept en er snel in thuis wilt raken, is het 't beste om zo veel mogelijk 
excursies van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) te bezoeken. Daar treft 
u meestal wel leden aan die u verder op weg kunnen helpen met de problemen in 
"paddenstoelenland" en het voorkomt het aanleren van fouten. Als u geluk hebt vindt 
u  dicht  bij  huis  een  regionale  werkgroep  waar  u  zich  bij  thuis  voelt.  De 
districtscoördinator kan u daarbij helpen. Voor vragen die niet de Kartering aangaan 
kunt u ook terecht bij de provinciale consul. Adressen van deze mensen vind u acherin 
dit boekje. 
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2. Waarom paddenstoel karteren?
Een veel gestelde vraag aan veldbiologen is: "Wat hebben we aan al die kennis, wat 
koop je ervoor?" En daarmee wordt gevraagd om een zeer basaal antwoord dat veel 
raakvlakken heeft (o.a. in de wetenschap en de ethiek).

Net  als  alle  andere  levende  organismen  en  leefgemeenschappen  hebben 
paddenstoelen - ongeacht onze waardering - waarde van zichzelf (intrinsieke waarde). 
Daarnaast beleven wij hun schoonheid (esthetische waarde). Maar ook vervullen ze 
onmisbare functies in diverse ecosystemen (bijv.  als opruimers en/of  symbionten). 
Daardoor kunnen ze ons informatie geven over hun groeiplaats (indicatiewaarde). Er 
is ook een simpel antwoord mogelijk: "Wie wil niet dat iedereen kan blijven genieten 
van de schoonheid die de natuur ons biedt?" Dat zijn dan geen dingen waar "je iets 
voor  koopt",  maar  waar  je  heel  veel  voor  over  hebt.  Een volgende  vraag is  dan 
natuurlijk of onze samenleving er iets voor over heeft en dat is dan een kwestie die te 
maken heeft met bekendheid, want: onbekend maakt onbemind.

Er zijn tot nu toe meer dan 4000 soorten paddenstoelen in ons land gevonden, maar 
er  zijn  er  vermoedelijk  veel  meer  te  vinden.  Van  ongeveer  1000  paddenstoelen 
hebben we inzicht in vragen over hun verspreiding, habitatvoorkeur, substraatkeuze 
enzovoort. De meeste soorten zijn zeldzaam. Veel soorten zijn slechts een of enkele 
weken per jaar te zien en er zijn zelfs soorten die bij- voorbeeld eens in de tien jaar 
verschijnen. Alléén een langlopende inventarisatie kan de verspreiding en ecologische 
bijzonderheden van deze soorten in beeld brengen. Wist u dat we in Nederland meer 
dan  veertigduizend  kilometerhokken  hebben  en  dat  van  ongeveer  een  derde  nog 
helemaal niets bekend is, terwijl per kilometerhok zo'n 50 tot 500 soorten te vinden 
moeten zijn?

Bij de beoordeling van de waarde van natuurterreinen werd vroeger zelden rekening 
gehouden met de aanwezige mycoflora. Wel werd vaak geïnformeerd: "Is er al iets 
over dat gebied bekend?" Met zo'n vraag konden we vroeger niets doen. Nu kunnen 
we binnen korte tijd beoordelen of er over een gebied voldoende gegevens bekend 
zijn.

Het doel van de paddenstoelenkartering is om antwoord te vinden op de volgende 
vragen:

1. Waar komen de soorten voor? (geografische verspreiding).

2. Zijn ze overal even talrijk? (zeldzaamheidsgraad en frequentie).

3. Treden er veranderingen op in de loop der jaren in de verspreidingspatronen en 
frequentie?

4. In welk seizoen verschijnen ze? (periodiciteit of fenologie)

5. In  welk  milieu,  op  welk  substraat  en  bij  welke  organismen  groeien  ze?  
(oecologie)

De  karteringsgegevens  worden  toegevoegd  aan  het  geautomatiseerde  gegevens-
bestand dat door de Werkgroep paddenstoelenkartering wordt beheerd. Zij  kunnen 
worden  gebruikt  om  bovenstaande  vragen  beter  te  beantwoorden.  Verder  is  het 
bestand geschikt voor wetenschappelijk onderzoek en kan het worden gebruikt ten 
behoeve van het aanwijzen en beheren van mycologisch waardevolle terreinen. 
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3. Hoe is het begonnen? Een stukje geschiedenis.
Bij de jaarlijks terugkerende gezamenlijke excursies van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging (NMV) was er altijd  één persoon die bijhield  wat er  allemaal  gevonden 
werd: Jan  Frencken.  Hij  was  de  eerste  "schrijver"  van  de  kartering.  Daarnaast 
verdwenen  de  meeste  gegevens  die  door  mycologen  verzameld  werden  in 
opschrijfboekjes in kasten, onbereikbaar voor gebruik. Toen men begon te vermoeden 
dat bepaalde soorten zeldzamer werden en andere algemener, begon men zich af te 
vragen of  er niet wat met de oude opschrijfboekjes gedaan kon worden. In 1979 
nam Eef  Arnolds(indertijd  verbonden  aan  het  inmiddels  opgeheven Biologisch 
Station te Wijster) daarom het initiatief om een karteringsproject op te zetten en in 
maart 1980 werd de Werkgroep paddenstoelenkartering Nederland (WPN) officieel.

Vanaf de oprichting t/m 1992 was de coördinatie van de WPN in handen van Elisabeth 
Jansen, werkzaam bij hetRijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN), later Instituut voor 
Bos- en Natuuronder-zoek (IBN-DLO). Vanaf 1993 t/m 2002 coördineerde Bernhard 
de  Vries (verbonden  aan  het Biologisch  Station te  Wijster)  de  werkgroep  en  met 
ingang van 2003 heeft Aldert Gutter de coördinerende taken overgenomen.

Aanvankelijk  konden  nieuwe  gegevens  worden  ingebracht  middels  een  'voorlopige 
streeplijst',  Daarna  werden  er  formulieren  ontworpen  en  een  "Handleiding" 
samengesteld. In 1984 verscheen de "Standaardlijst van Nederlandse Macrofungi" die 
dienst  deed tot het einde van 1995 toen het "Overzicht  van de paddenstoelen in 
Nederland" verscheen. Vanaf de tijd dat alles goed georganiseerd was, kwam er een 
grote stroom gegevens binnen. De hoeveelheid meldingen nam in de loop der jaren 
zelfs explosief toe. Ook veel oude lijsten en rapporten werden doorgespit en verwerkt. 
Een topjaar was 1991, waarin de KNNV zorgde voor tienduizend meldingen van de 
Vliegenzwam (Amanita muscaria).

De tot nu toe ingevoerde gegevens dateren van het begin van de 20e eeuw (zelfs 
enkele waarnemingen daarvóór) tot heden.

Het  invoeren  en  opslaan  van  de  digitale  gegevens  berustte  de  eerste  jaren 
bij Staatsbosbeheer (SBB).  Vervolgens  werd  die  taak  overgenomen  door 
het Biogeografisch Informatie Centrum (BIC) en tenslotte zorgde het Informatie- en 
Kenniscentrum Natuurbeheer (IKCN) voor de verwerking en het beheer van de input. 
Door  het  verdwijnen  van  subsidies  kan  het  invoeren  en  beheer  van  gegevens 
tegenwoordig niet meer worden uitbesteed en gebeurt het nu in eigen beheer. De 
meeste  gegevens  komen dankzij  het  voor  iedereen  beschikbare  invoerprogramma 
'Spot' digitaal binnen; een klein deel wordt vanaf de papieren streeplijsten ingevoerd 
door Melchior  van  Tweel.  Het  digitale  gegevensbestand  wordt  beheerd  door  onze 
bestandsbeheerder: Ad van den Berg. 
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4. Verantwoording
Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland (WPN) is opgericht onder auspiciën van 
de Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV). 
De NMV is verant-woordelijk voor het verzamelen van de gegevens en is uiteindelijk 
ook verantwoordelijk voor de wetenschappelijke begeleiding. Ze is tevens eigenaar 
van het gegevensbestand. De wetenschappelijke begeleiding wordt vanaf het begin 
van het project door Eef Amolds uitgevoerd.

De praktische begeleiding werd tot 1996 alleen door de centrale coördinator gedaan. 
Vanaf  1997  werken  we  daarnaast  met  districtscoördinatoren  (DC's):  enerzijds  als 
taakverlichting  van  de  centrale  coördinator,  anderzijds  kan  men  als  karteerder 
gemakkelijker contact opnemen met een DC.

Het bestandsbeheer, o.a. invoer, uitvoer en update van gegevens, ligt sinds het jaar 
2000 in handen van Ad van den Berg te Capelle aan den IJssel. Het papieren archief, 
dat inmiddels vele meters kastruimte kartonnen dozen in beslag neemt, bevindt zich 
sinds  2002  bij  Herman  van  Wietmarschen  in  Utrecht  en  is  toegankelijk  via  Jaap 
Wisman te Leusden.

Aan het veldwerk voor de Kartering wordt meegewerkt door mensen met een heel 
verschillende  achtergrond.  Het  zijn  overwegend  amateurs,  maar  ook professionele 
mycologen  die  -  vaak  in  vrije  tijd  -  een  bijdrage  leveren.  Daarnaast  zijn  de 
(gast-)medewerkers van het Rijksherbarium te Leiden en het Centraal Bureau voor 
Schimmelcultures  in  Utrecht  onmisbaar  in  verband  met  de  talrijke  taxonomische 
problemen die aan de orde komen. 

5. Hoe ver zijn we nu?
Jaarlijks ontvangen alle karteerders bericht over de vorderingen in een nieuwsbrief die 
is opgenomen in Coolia. Momenteel, november 2003, bedraagt het aantal meldingen 
al  meer dan 1,25 miljoen! In  de nieuwsbrief  vindt men verslagen,  een statistisch 
overzichtje en kaartjes waarop aantallen gevonden soorten zowel landelijk als soms 
ook per regio te vinden zijn. Gezien op een schaal van de zogenoemde atlasblokken 
(blokken van 5 x 5 kilometer,  ook wel  'uurhokken'  genoemd) begint  Nederland al 
aardig "in te kleuren". Meer in detail, op de provinciekaartjes op een grid van 1 x 1 
kilometer, is te zien dat nog niet alle "stukjes Nederland" even intensief zijn bezocht; 
zelfs  zijn  er  nog  steeds  "witte  plekken"  op  de  kaart.  Veelal  al  betreft  dit  echter 
"oninteressant" landbouw- en/of stedelijk gebied.
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6. Taakverdeling binnen de Kartering
Waarnemers zijn  diegenen  die  veldwaarnemingen  (ook  die  welke  door  anderen 
gedaan  zijn)  op  formulieren  invullen  of  invoeren  in  het  digitale  invoerprogramma 
'Spot'.  In  beide  gevallen  dienen  de  gegevens  te  worden  opgestuurd  aan  een 
districtscoördinator (DC). In het geval van in 'Spot' ingevoerde gegevens kan men 
diskettes  opsturen,  maar  ook  de  bestanden  per  E-mail  verzenden.  De  gegevens 
dienen  altijd  te  worden  opgestuurd  naar  de  DC  van  het  district  waarin  de 
waarnemingen zijn gedaan.

Districtcoördinatoren (DC's) distribueren de formulieren en staan, wanneer nodig, 
de waarnemers met raad en daad bij, zoals bij het op de juiste manier doorgeven van 
veldwaarnemingen en hulp en advies bij moeilijke determinaties. De DC's ontvangen 
alle waarnemingen uit het eigen district. Zij controleren of alles juist en volledig is 
ingevuld,  koppelen  terug  bij  onduidelijkheden  en  zorgen  voor  de  administratieve 
afhandelingen  van  de  gegevens,  voordat  de  formulieren  in  het  archief  en  de 
waarnemingen  in  het  grote  digitale  gegevensbestand  worden  opgenomen.  De 
adresgegevens van de dertien districtscoördinatoren kunnen worden gevonden door in 
de gewenste provincie in dedistrictenkaart te klikken.

De beheerder van het  gegevensbestand ontvangt na controle  door  de DC's  de 
bestanden met digitale gegevens en voegt ze toe aan het grote bestand: de database 
van  de  Nederlandse  Mycologische  Vereniging.  Het  intikken  van  de  op  formulieren 
verzamelde  gegevens  gebeurt  grotendeels  door  vrijwilligers  en  zolang  het  nog 
mogelijk is door één betaalde freelance-kracht. Ook deze gegevens komen uiteindelijk 
bij  de  bestandsbeheerder  terecht.  De  bestandsbeheerder  zorgt  ook  voor  het 
verstrekken  van  deelbestanden  en  al  of  niet  tot  kaartjes  verwerkte  gegevens  na 
aanvraag.

De  landelijke  of centrale  coördinator (CC)  verzorgt  o.a.  de  verwerking  en 
nummering  van  nieuwe  soorten  en  waarnemers  (in  samenspraak  met  de 
bestandsbeheerder) en zorgt dat het hele project zo goed mogelijk blijft draaien door 
steeds bekendheid aan de Kartering te blijven geven (bijv.  middels publicaties via 
artikelen, folders en Internet). Hij organiseert het jaarlijkse werkgroepsoverleg en is 
vraagbaak voor DC's en verder iedereen die met de Kartering te maken heeft.

De wetenschappelijk begeleider is o.a. vraagbaak voor de landelijke coördinator 
en de DC's, met name bij de vele taxonomische en nomenclatorische problemen.

De  Werkgroep  paddenstoelenkartering  Nederland  (WPN)  bestaat  uit  CC,  DC's, 
wetenschappelijk  begeleider  en  vertegenwoordigers  van  andere  NMV-organen.  De 
WPN verzorgt planning en organisatie van de paddenstoelenkartering. Ze vergadert 
eens per jaar. 
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8. Nomenclatuur (naamgeving)
Voor de naamgeving wordt gebruik gemaakt van het "Overzicht van de paddestoelen 
in Nederland" (Arnolds, Kuyper & Noordeloos, 1995). Daarin vind u alle macrofungi 
die tot 1993 in Nederland gevonden zijn met hun karteringsnummer, synoniemen, 
Nederlandse naam, literatuuropgaven van werken waarin illustraties en beschrijvingen 
te vinden zijn, de zeldzaamheid, geografische verspreiding en oecologische gegevens.
De Nederlandse namen zijn verzameld vanaf de tijd van Cool en Van der Lek (1913). 
Vanaf 1969 werkt een commissie van de NMV aan het benoemen met Nederlandse 
namen. Een groot deel van de in het "Overzicht" opgenomen namen zijn door deze 
commissie in 1995 aangedragen, meestal op voorstel van degenen die de betreffende 
groepen bewerkten. Inmiddels zijn vele nieuwe Nederlandse namen "uitgedeeld" en te 
vinden in Coolia 45/2 (blz. 110-118). Nederlandse namen voor Slijmzwammen zijn te 
vinden in  Coolia  43/3 (blz.  138-147).  Wetenschappelijke  namen en de bijhorende 
karteringsnummers van soorten die sinds 1993 in Nederland aangetroffen zijn, kan 
men vinden in de aanvullingenlijst op de NMV-site. 
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9. Het invullen van formulieren
Hieronder het bovenste deel van Formulier 6:

Betekenis en toepassing van de onderdelen van het formulier:

A: Volledige gegevens van de waarnemer. Bij grotere partijen mag na het eerste 
formulier met verkorte aanduidingen worden volstaan. Bij groepsexcursies geldt de 
schrijver als waarnemer.

B: Bij voorkeur de naam van het gebied die ook terug te vinden is op de stafkaart, 
zodat controle van kilometerhok of coördinaten mogelijk is. Voorbeeld: "Bosje aan de 
Gouw, 1 km Z. van Oost-woud (NH)".

C: Rapport/Literatuurbron. Het eerste woord stamt nog uit de tijd dat veel rapporten 
op formulier werden gezet. Het tweede woord is voor velen aanleiding geweest om 
hier hun gebruikte determinatiewerken te vermelden. Dit is zeer nuttig, met name als 
er twijfel is over een of meer opgegeven soorten.
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D: Hier wordt door de bestandsbeheerder (en dus niet door een DC of CC, zoals de 
formulieren vermelden) het formuliernummer ingevuld. Het dient als "label" in het 
digitale bestand, maar ook om de papieren formulieren later terug te kunnen vinden 
in het archief.

E: De waarnemingsdatum is aan te geven op één dag nauwkeurig. Het betreft altijd 
de dag, waarop de fungi in het veld zijn waargenomen. Let op de volgorde 
jaarmaanddag. Als het voorgedrukte eeuwcijfer onjuist is: van 19 s.v.p. duidelijk 20 
maken. Als de exacte datum niet bekend is, dan tenminste het jaar invullen. Vul bij 
jaarlijsten echter altijd "00" in bij maand en dag. Als men weinig waarnemingen van 
verschillende data wil opgeven, kan men "nieuw formulier 3/4" gebruiken. Dit kan 
men hier downloaden.

:F Men dient de plaatsaanduiding op te geven door het nummer van het atlasblok (en 
kilometerhok) te vermelden of door de Amersfoortcoördinaten in te vullen. Klik hier 
om te leren hoe je de juiste coördinaten kunt vinden.

Let op: wanneer het bezochte gebied voor een deel buiten het aangegeven hok ligt, 
kan men bij de plaatsaanduiding (in het vakje onder "en of") een overschrijdingsteken 
plaatsen: een asterisk (*).

G: Biotoop: (invullen niet verplicht), hier kunt u, wanneer alle of de meeste vondsten 
binnen één vegetatietype zijn gedaan, voor de hele lijst één habitatcode invullen. Als 
u onzeker bent over de juiste code of als u iets wilt toelichten, kunt u een korte 
omschrijving van het milieutype geven. Deze biotoopomschrijving wordt, als bij geen 
van de soorten in de lijst een milieutype staat, voorzien van een asterisk en op die 
manier opgenomen in het digitale bestand.

H: Hier kunt u ter verduidelijking een schetsje maken van het onder-zochte 
terreingedeelte, hetzij binnen het atlasblok (5 x 5 kilometerblok) of binnen een blokje 
van het km-blok.

J: Soortenlijst. Het is noodzakelijk voor de controle van de nummers dat de 
soortnamen (Nederlandse naam mag ook!) leesbaar zijn. Voor eventuele vraagtekens, 
verbeteringen, sensu-toevoegingen e.d. is alle ruimte. Alleen de hokjes met de te 
verwerken codes moeten absoluut foutloos zijn. Daarin past géén tekst die buiten de 
afgesproken code valt.

Als men meer dan 18 soorten wil invoeren, wordt geadviseerd het formulier van type 
1 te gebrui-ken. Maar het gebruik van meerdere formulieren van type 6 is ook 
toegestaan. Wel moeten dan de kopgegevens opnieuw helemaal ingevuld worden. 
Extra soorten buiten de vakken of in de kantlijn (om een extra formulier uit te sparen) 
is niet toegestaan.

Tot slot vragen wij u niet te dun (of te klein) te schrijven, zodat de DC of typiste die 
de formulieren invoert geen waarnemingen over het hoofd ziet. Dit geldt met name 
voor de voorgedrukte soortenlijsten.

Codenummer van de soort:

Hier passen zes cijfers. Elke in Nederland gevonden en erkende soort heeft een 
nummer dat uit zes cijfers bestaat, waarvan het laatste cijfer de variëteit aangeeft. 
wanneer geen variëteit wordt onderscheiden, dient het laatste cijfer steeds een 0 te 
zijn. De codenummers kunnen worden teruggevonden in het "Overzicht van de 
Paddestoelen in Nederland" en in het handzamere Supplement 2 (Namenlijst, Rode 
lijst). Sinds het verschijnen van het "Overzicht" in 1995 zijn alweer veel nieuwe 
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soorten in ons land gevonden. Een complete lijst hiervan vindt men op deze site 
(aanvullingen op de soortenlijst, in het menu onder 'Publicaties').

Onzekere determinaties die men slechts terloops heeft bekeken, kan men beter 
weglaten.

In het "Overzicht" staat met een asterisk aangege-ven voor welke soorten 
verzamelplicht geldt. Meldingen van zulke soor-ten zonder collectie wor-den als 
"verdacht" beschouwd. Men kan ze ook laten nadetermineren door een specialist en 
dat achter de soort in de kolom "notities" vermelden. Men noteert dan bijvoorbeeld: 
"det: B. de Vries".

Nieuwe soorten, die nog geen code hebben, dienen te worden opgegeven middels het 
nieuwe soortenformulier (u kunt dit formulier elders op deze site downloaden: zie 
'Protocol nieuwe soort' onder 'Karteerdershandleiding'). Het spreekt voor zich dat van 
nieuwe soorten altijd materiaal dient te worden bewaard.

Tenslotte komt het voor dat wetenschappelijke namen kunnen wijzigen, bijvoorbeeld 
omdat door nieuw onderzoek en op basis van de nomenclatuurregels oude namen 
ongeldig kunnen worden. Om deze reden worden in de literatuur altijd synoniemen 
opgegeven en daarbij is de vermelding van de auteursnamen van cruciaal belang, 
omdat dezelfde synoniemen ook naar verschillende taxa kunnen verwijzen! Bij twijfel 
kunt u achter de soortnaam de auteursnamen vermelden. Het codenummer van een 
soort verandert echter nooit en is dus vrijwel altijd via de synoniemen in het 
"Overzicht" terug te vinden (wanneer het uiteraard niet om een nieu-we soort voor 
ons land gaat).

Talrijkheid:

Hier is ruimte voor één symbool. Kies uit:

X = aanwezig

0 = onzeker (cf-determinatie)

1 = schaars (maximaal 3 vindplaatsen per km2)

2 = matig talrijk (4 tot 20 vindplaatsen per km2)

3 = (zeer) talrijk (meer dan 20 vindplaatsen per km2)

Meestal kan men niet goed schatten hoeveel vindplaatsen op zo'n groot oppervlak 
aanwezig zijn en vult men een kruisje in.

Herbarium:

Als het materiaal door iemand is bewaard, vult men hier de code in van het 
betreffende herbarium in. Zie voor de geregistreerde herbariumcodes op deze site in 
het menu onder 'Karteren' ('Paddenstoelenherbaria').

Als u zelf materiaal in uw eigen herbarium wilt bewaren, kunt u een 
herbariumnummer laten toekennen door de CC. Dit nummer blijft van kracht tot uw 
herbarium later eventueel overgaat in dat van bijv. Leiden.

Oecocodes:

Gegevens over milieutype, substraat en organisme zijn zeer waardevol. Het is echter 
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niet altijd mogelijk om de codes hiervoor in te vullen, daarom is dit niet verplicht. Elke 
code bestaat uit twee cijfers. U vindt de codes op deze site in het menu onder 
'Karteren' ('Milieucodes').

Milieutype heet ook wel: habitat, landschapstype of vegetatietype. Als bij G geen code 
voor milieutype is ingevuld of als de code van enkele soorten afwijkt, vult u hier een 
tweecijferige code in. Als u een soort in meerdere milieutypes hebt gevonden, mag u 
de soort zo vaak vermelden als er verschillende plekjes zijn.

Substraat is het materiaal waarop de soort groeit, bijv. grond, een takje, bladeren. Als 
u een soort op meerdere substraten heeft gevonden, mag u de soort zo vaak 
vermelden als er verschillende substraten zijn.

Organisme geeft aan van welke plant of dier het substraat afkomstig is. Tevens kan de 
organismecode verwijzen naar de plant of boom, waar-mee de soort mycorrhiza's 
vormt. Voorbeelden:

17.31.14 geeft aan dat de soort op dode stammen (31) van berken (14) in een 
loofbos op matig vochtige tot droge, kalkarme bodems (17) groeit; 17.10.14 geeft 
aan dat de soort in hetzelfde loofbos (17) op de grond (10) groeit en mycorrhiza's 
vormt met berken (14).

Notities:

Hier kan men opmerkingen kwijt. M betekent: microscopisch 
gedetermineerd/gecontroleerd. Eventueel vermeld u daarachter de naam van degene 
die de controle verrichtte. Ook kan men hier bijvoorbeeld de naam van een organisme 
vermelden als het een soort betreft die niet in de lijst van oecocodes staat.
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10. Correctieformulier
Op de website kan een correctieformulier worden gedownload om eerder opgegeven 
soorten te kunnen wijzigen, bijvoorbaald als bij herdeterminatie bleek dat de eerdere 
gegeven naam onjuist is.

11. Spot
Thuis zelf al uw gegevens digitaal invoeren

Spot  is  een  programma  waarmee  waarnemingen  en  de  daarbij  horende  data 
ingevoerd kunnen worden. Het is geschreven door Peter Frigge. Spot wordt bovendien 
onderhouden; regelmatig zijn updates beschikbaar. De meest recente versie is 3.1.8.

Spot draait onder Windows 98, XP en Vista en heeft enkele belangrijke voordelen:

• bevordering van de snelheid en betrouwbaarheid van de het invoeren van 
gegevens

• snelle en betrouwbare verzending van uw gegevens aan de districtscoördinator via 
E-mail

• de mogelijkheid zelf overzichten te maken van selecties uit uw gegevens

Spot  is niet voor iedereen

Paddenstoelenland  zit  vol  voetangels  en  klemmen!  Niet  alleen  zien  dezelfde 
paddenstoelensoorten op verschillende standplaatsen er soms totaal verschillend uit, 
ook kan hun uiterlijk van dag tot dag verschillen. Onder invloed van het weer (zon, 
droogte, regen, kou) kan het uiterlijk van paddenstoelen snel veranderen! Daarnaast 
gaat  het  om  heel  veel  soorten,  waarbij  sommige  soms  maar  weinig  van  elkaar 
verschillen  of  zelfs  alleen  microscopische  verschillen  vertonen.  Betrouwbaar 
determineren is dan ook vooral een kwestie van veel ervaring en eigenlijk kan men 
geen paddenstoelen leren kennen als men niet regelmatig met vakgenoten het veld in 
trekt! Wij willen dan ook iedereen die aan de kartering wil bijdragen en met name zij 
die dat middels gebruikmaking van SPOT willen gaan doen op het hart drukken vooraf 
contact te zoeken met de districtscoördinator in de eigen omgeving en bij voorkeur lid te 
worden van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), zodat u tijdens de door 
onze vereniging georganiseerde excursies uw veldkennis flink kunt vergroten! Binnen 
de NMV bestaan bovendien verschillende werkgroepen waar zeer actieve leden in een 
klein  gebied  vaak  wekelijks  bijeen  komen  om  vondsten  te  determineren  en  te 
bespreken.
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12. Soorten zonder nummer
Indien  u  een  paddenstoel  gevonden  heeft,  waarvan  geen  nummer  gevonden  kan 
worden in het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' en deze soort lijkt ook in 
Spot niet te bestaan, dan bestaat de kans dat u een (voor ons land) nieuwe soort 
gevonden heeft. Maar voordat u nu triomfantelijk een nieuwesoortenformulier gaat 
invullen,  dient  u  nog  wel  eerst  een  paar  dingen  te  controleren:

1. Is  uw  Spot-versie  wel  up-to-date?  De  paddenstoelennamenlijst  in  Spot  is  een 
vervangbaar bestand in de map C:\Spot\ref en heet "padd2.dbf". Van dit bestand 
worden regelmatig nieuwe versies op de website geplaatst, dus controleert u eerst of 
u de nieuwste versie heeft en vervang uw versie zonodig. U vindt padd2.dbf op de 
pagina met Spot-referentiebestanden.

2. Als  u  de  nieuwste  padd2.dbf  heeft  en  uw  soort  er  niet  in  voorkomt,  kan  het 
natuurlijk zijn dat er nog geen update beschikbaar is of dat uw soort misschien onder 
een synoniem is  opgenomen  in  het  karteringsbestand.  Dit  kunt  u  checken  in 
de interactieve soortenlijst. Kies daar de optie "Zoeken in de volledige namenlijst". U 
kunt (delen) van namen intikken in het eerste veld ("Wetenschappelijke naam"). Zoek 
op alle synomiemen die u van uw soort kent!

3. Uw soort staat ook niet in de interactieve namenlijst? Wel, het wordt dus spannend! 
Toch  kan  een  ander  u  nog  voor  geweest  zijn,  want  nieuwe  soorten  verschijnen 
doorgaans niet op één plaats tegelijk... U moet dus checken of er niet al een opgave 
van  uw  nieuwe  soort  in  behandeling  is.  Dat  kunt  u  nagaan  op  de  pagina  met 
aanvullingen: de "Nieuwe soortenlijst". Op deze pagina staan twee tabellen: één met 
"goedgekeurde soorten" en één met "in behandeling".Controleer beide tabellen en 
let ook op de synoniemen!

Nu zijn er twee mogelijkheden:

a. Uw soort heeft nog geen nummer, ook niet onder een synoniem, en hij is ook niet 
in behandeling. Dan heeft u zeer waarschijnlijk een nieuwe soort gevonden! Vul een 
nieuwesoortenformulier in. Lees het Protocol nieuwe soort.

b. Uw soort heeft nog geen nummer, maar is wel al in behandeling. Nu kunt u uw 
soort  niet  invoeren  in  Spot  en  evenmin  mag  u  uw soort  vermelden  op  hetzelfde 
formulier als waarop uw andere waarnemingen van dezelfde excursie staan. In dit 
geval  moet  u speciaal  voor deze waarneming een formulier  van het type 6 
invullen en  dit  stuurt  u  gewoon  in  naar  de  DC  van  de  provincie  waar  u  uw 
waarneming  deed.  De  DC  zal  dit  soort  formulieren  opsparen,  tot  een  nieuwe 
padd2.dbf beschikbaar is. U kunt het formulier 6 downloaden.
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13. Protocol nieuwe soort
Indien  men  vermoedt  een  nieuwe  soort  gevonden  te  hebben,  dient  het  volgende 
protocol in acht te worden genomen:

1. Nieuwe soorten kunnen niet worden vermeld op gewone waarnemingsformulieren 
of  in  een  Spot-bestand.  (ook  niet  onder  het  nummer  999999,  zoals  in  een  oud 
protocol werd aangegeven).

2. Voor de (vermeende) nieuwe soort wordt een 'nieuwe soorten-formulier' zo volledig 
mogelijk ingevuld. Wij adviseren u dringend een nieuwe soorten-formulier samen met 
de districtscoördinator in te vullen. Vermeld altijd de gebruikte determinatieliteratuur 
(kijk in het "Overzicht" bij de groep, waartoe uw soort behoort, om te zien welke de 
gangbare  literatuur  is  en  gebruik  deze  zoveel  mogelijk!).  Liefst  meerdere  werken 
gebruiken en deze allemaal op het formulier vemelden. Denk er ook aan de in de 
literatuur vermelde synoniemen op het formulier te vermelden.

3. Algemeen: bij elke nieuwe soort eerst controleren of deze al eerder genummerd is; 
denk  ook  om  de  synoniemen!  Controleer  of  geen  synoniemen  vergeten  zijn. 
Controleer of de soortstatus niet ergens omstreden is en zo ja waarom. Controleer of 
de  Genusnaam  past  binnen  de  opvattingen  van  het  "Overzicht".  Kijk  of  de 
literatuuropgave geschikt is (ook voor minder voorziene mycologen) en voldoende is 
voor een aanvulling van het "Overzicht". Beoordeel of de opgave betrouwbaar kan 
worden geacht. Komen de oecocodes overeen met wat in de literatuur wordt vermeld. 
Vermeld  dus  ook  het  gebruikelijke  patroon.  Probeer  te  achterhalen  hoe  de 
zeldzaamheid elders in Europa is. Bij nieuwe geslachten zelf geen nummer toekennen. 
Na controle van de nieuwe gegevens worden nieuwe soortnummers toegekend door 
de bestandsbeheerder.

4. De  districtscoördinator  stuurt  of  mailt  het  nieuwe  soorten-formulier  naar  de 
centrale coördinator (De adres- / E-mailgegevens staan op het formulier). Deze zorgt 
ervoor dat het formulier wordt gecheckt door een specialist en dat de soort, indien 
deze inderdaad nieuw is, een nummer krijgt.

5. Nieuwe soorten kunnen alleen worden geaccepteerd als er bewijsmateriaal word 
bewaard.  Zorg  ervoor  dat  het  (gedroogde)  materiaal  op  de  juiste  wijze  in  een 
herbarium worden  opgenomen.  Specialisten  kunnen  het  voor  nadere  determinatie 
opvragen. Bekijk voor een juiste manier van bewaren het hoofdstuk hierover in de 
Karteerdershandleiding.
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14. Hoe bepaal je de coördinaten van een kilometerhok?
Men dient de plaatsaanduiding van paddenstoelwaarnemingen op te geven door het 
nummer  van  het  kilometerhok of de  Amersfoortcoördinaten  te  vermelden. 
Amersfoortcoördinaten zijn terug te vinden op elke stafkaart (topografische kaart met 
schaal  van  1:50.000  of  1:25.000)  en  in  de  in  2003  verschenen Topografische 
Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland (uitgegeven door en te bestellen 
bij  de Vogelbescherming).  Ter  verduidelijking  is  een  deel  van  een  kaart  uit  deze 
atlas hieronder afgebeeld. In de atlas vindt men ook de atlasbloknummers, waarvan 
de  kilometerhoknummers  kunnen  worden  afgeleid.  De  atlasbloknummers  zijn  in 
blauwe cijfers in elk atlasblok (blok van 5 x 5 kilometer) afgedrukt. Het atlasblok 44-
22 vinden we bijvoorbeeld linksboven op bladzijde 127 (zie de deelkaart hieronder). 
De  laatste  twee  cijfers  van  de  volledige  kilometerhokaanduiding  vinden  we  door 
binnen het atlasblok de hokjes (kilometerhokken) te tellen van boven naar beneden 
en  van  links  naar  rechts  tot  we  uitkomen  bij  het  bezochte  terrein.  De Nieuwe 
Merwede en de Amer stromen op onderstaand kaartje volgens deze rekenwijze samen 
in kilometerhok 44-22-52. Ter verduidelijking van het systeem zijn in onderstaande 
kaart van enkele kilometerhokken de volledige nummers vermeld.

Deelkaart uit de Topografische Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland (blz. 127) 

De Amersfoortcoördinaten die bij  kilometerhok 44-22-52 horen, zijn 106/415. Men 
vindt deze coördinaten door eerst het nummer bij de verticale rasterlijn links van het 
bezochte gebied af te lezen (de x-coördinaat; in figuur 6 vinden we de x-coördinaten 
langs  de  bovenkant  onderstaande  kaart)  en  vervolgens  het  nummer  van  de 
horizontale rasterlijn onder het gebied (de y-coördinaat; in onderstaande kaart). Het 
voordeel  van  Amersfoortcoördinaten  is  dat  men  een  gebiedsopgave  kan  doen  op 
honderd  meter  nauwkeurig.  In  dat  geval  gebruikt  men  de  hectareaanduiding.  De 
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hectareaanduidingen kunnen worden gekozen uit de getallen 0 t/m 9, waarbij men in 
tienden  telt  vanaf  de  opgegeven  coördinaatlijn  naar  rechts  of  naar  boven.  Het 
hectarevakje helemaal linksonder in het kilometerhok 106/415 dient dan te worden 
aangeduid  met  106.0/415.0;  het  hectarevakje  helemaal  rechtsboven  in  hetzelfde 
kilometerhok met 106.9/415.9. De onderste punt van het eiland tussen de Nieuwe 
Merwede en de Amer moet dan worden aangegeven met de coördinaten 106.3/415.2
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15. Milieucodes of Oecocodes
Paddenstoelenwaarnemingen nemen in belang toe, wanneer de oecologische gegevens 
(= de milieu-omstandigheden) ook worden genoteerd.  Hiervoor  is  een zescijferige 
code ontwikkeld, waarbij elke groep van twee cijfers voor een bepaald milieu-aspect 
staat:  de  eerste  twee  voor  landschaps-  of  vegetatietype,  de  volgende  twee  voor 
substraattype  (=  waarop  groeit  de  paddestoel?)  en  de  laatste  twee  voor  het 
organisme, waarmee de soort op het moment van de vondst (zeer waarschijnlijk, voor 
zover in het veld waarneembaar) geassocieerd is. Een in een loofbos op de Veluwe 
gevonden paddenstoel die op dunne afgevallen takjes van een Amerikaanse eik groeit 
krijgt dan de oecocode 17 35 45.

Hieronder het complete overzicht van alle oecocodes. Dit overzicht is aangevuld en 
daardoor completer dan in de eerste druk van het 'Overzicht van de Paddestoelen in 
Nederland' (Arnolds, Kuyper & Noordeloos, 1995) staat

Oecocodes voor landschaps- en vegetatietypen

00 Kapvlaktes, recreatiebosjes, bossen op veen
01 Kapvlaktes van naaldbos
02 Kapvlaktes van gemengd bos
03 Kapvlaktes van loofbossen op min of meer arme bodems (als in 17)
04 Kapvlaktes van loofbossen op min of meer rijke bodems (als in 14, 15, 16)
05 Jonge  bosaanplant  rond  recreatieterreinen  e.d.  op  arme  bodems  ("rommelbosjes",  

"recreatiebosjes")
06 Jonge  bosaanplant  rond  recreatieterreinen  e.d.  op  rijke  bodems  ("rommelbosjes",  

"recreatiebosjes")
07 Loofbossen op vochtig tot uitgedroogd laagveen (vgl. 12, 13)
08 Loofbossen op vochtig tot uitgedroogd hoogveen (vgl. 12, 13)

10 Opgaande loofbossen (lanen en houtwallen, zie 4)
11 Wilgenvloedbossen op natte kleibodems (Salicion albae p.p., vrnl. langs de grote rivieren; voor 

grienden zie 21; wilgenstruwelen met Grauwe of Geoorde wilg zie 22
12 Elzenbroekbossen op vochtige tot natte bodems (Alnion glutinosae)
13 Berkenbroekbossen op vochtige tot natte bodems (Betulion pubescentis)
14 Loofbossen (meest Eik, Els, Es, Iep) op (matig) vochtige, voedselrijke klei (Alno-Padion p.p., vrnl. 

langs de grote rivieren en in de polders; "kleibossen")
15 Loofbossen (meest Eik, Es, Iep) op vochtig tot droge (matig) voedselrijk zand of lemig zand  

(Alno-Padion p.p., vrnl. binnenduinrand, polders, beekdalen)
16 Loofbossen  (meest  Eik,  Haagbeuk,  Beuk)  op  matig  droge  tot  droge  kalkrijke  leem  of  klei  

(Carpinion betuli, vrnl. Zuid-Limburg)
17 Loofbossen (meest Eik, Beuk, Berk) op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand- of 

leembodems (Quercion robori-petraeae, vrnl. op Pleistoceen)
18 Opgaande populieren- en wilgenbossen met grazige of kruidenrijke ondergroei ("boomweiden",  

vgl. 11 en 22)

20 Loofhoutstruwelen en hakhout
21 Wilgengrienden (Salicion albae p.p.)
22 Sporken-wilgenbroekstruwelen (meest Geoorde en Grauwe wilg, Vuilboom, Gagel) op vochtige tot 

natte bodems
23 Sleedoorn-meidoornstruwelen buiten de duinen (Rubion subatlanticum; vrnl. langs de rivieren en 

in Zuid-Limburg)
24 Duindoorn-struwelen, eventueel met vlier of Liguster (Sambuco-Berberidion p.p.)
25 Kruipwilgstruwelen (Salicion arenariae)
26 Overige  struwelen  in  de  duinen  (Meidoorn,  Kardinaalsmuts,  Wegedoorn  etc.)  (Sambuco-

Berberidion p.p.)
27 Eikenhakhout
28 Essenhakhout
29 Overig hakhout
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30 Naaldbossen en -struwelen, gemengde loof- en naaldbossen
31 Naaldbossen op matig vochtige tot droge kalkarme, voedselarme zand- of leembodems (vrnl. op 

het Pleistoceen)
32 Naaldbossen  op  matig  vochtige  tot  natte  kalkarme,  voedselarme  bodems  (vrnl.  op  het  

Pleistoceen)
33 Naaldbossen op (matig) droog, (matig) kalkrijk of voedselrijk zand en lemig zand (vrnl.in de  

duinen (ook in waddengebied) en in de polders)
34 Naaldbossen  op  vochtige  tot  droge,  (matig)  kalkrijke  of  voedselrijke  klei  en  leem  (vrnl.  

rivierengebied, Zuid-Limburg)
35 Jeneverbesstruwelen (Dicrano-Juniperetum, Squarroso-Juniperetum)
36 Gemengde loof- en naaldbossen op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme bodems  

(vrnl. op Pleistoceen)
37 Gemengde loof- en naaldbossen op vochtige tot natte, kalkarme, voedselarme bodems (vrnl. op 

Pleistoceen)
38 Gemengde loof- en naaldbossen op (matig) droog, (matig) kalkrijk zand en lemig zand (vrnl. in 

de duinen en in de polders)
39 Gemengde loof- en naaldbossen op vochtige tot droge, (matig) voedselrijke of kalkrijke klei of  

leem (vrnl. rivierengebied, Zuid-Limburg)

40 Houtwallen  (opgeworpen aarden wallen met bomen of  struiken),  houtsingels  (vlakke smalle  
stroken met bomen of struiken), houtkaden, lanen (incl. met bomen beplante wegbermen) en 
bosranden

41 Houtwallen op vochtige tot natte bodems
42 Houtwallen op (matig) droge bodems
43 Loofhoutsingels en bosranden op nat tot droog voedselrijk zand, leem of klei (incl. eventuele  

aangrenzende grazige oevers)
44 Loofhoutsingels en bosranden op vochtig tot nat voedselarm veen, zand of leem (incl. eventuele 

aangrenzende grazige oevers)
45 Loofhoutsingels en bosranden op droge, voedselarme zand- of leembodems
46 Lanen  op  vochtige  tot  natte  (matig)  kalkrijke  of  voedselrijke  bodems  (vrnl.  rivierengebied,  

polders, beekdalen)
47 Lanen op matig vochtige tot droge, (matig) kalkrijke of voedselrijke bodems incl. beplante dijken 

(vrnl. duinen, polders, Zuid-Limburg)
48 Lanen  op  vochtige  tot  natte,  kalkarme,  voedselarme  bodems  incl.  beplante  dijken  (vrnl.  

Pleistoceen)
49 Lanen op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand- of leembodems incl. beplante 

dijken (vrnl. Pleistoceen)

50 Heiden, heischrale graslanden, zandverstuivingen
51 (Matig) droge heidevelden in het binnenland (Genisto-Callunetum) (vergraste heiden zie 53 em 

59)
52 Vochtige tot natte heidevelden in het binnenland (Ericetum tetralicis)
53 Pijpestrootjesvelden (Moliniavelden)
54 (Matig) droge duinheiden (Empetrion nigri)
55 Vochtig tot natte duinheiden (Empetro-Ericetum)
56 (Matig) droge heischrale graslanden (Violion caninae p.p.)
57 Vochtige heischrale graslanden (Violion caninae p.p.)
58 Binnenlandse zandverstuivingen (Spergulo-Corynephorion; voor open zand in de duinen zie 8)
59 Vergraste (matig) droge heidevelden in het binnenland

60 Venen, moerassen, oevers
61 Levende hoogvenen (met Sphagnum, meestal in veenputjes en langs vennen, in het midden,  

oosten en zuiden van het land)
62 Uitgedroogde hoogvenen, afgegraven veen, turfwanden
63 Voedselrijke rietlanden en andere kruidachtige oevervegetaties (Phragmitetalia, Filipendulion)
64 Voedselarme  Veenmos-rietlanden  (Pallavicinio-Sphagnetum  palustri-papillosi;  alleen  in  oude  

laagveenmoerassen)
65 Zeggemoerassen (Magnocaricion)
66 Trilvenen (Caricion curto-nigrae p.p., Caricion davallianae p.p.)
67 Natte tot vochtige duinvalleien (Caricion davallianae p.p.)
68 Droogvallende bodems van meren en sloten (Bidentetae tripartiti)
69 Organisch aanspoelsel (vloedmerk) langs rivieren en meren
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70 Gras- en hooilanden (heischrale graslanden en zandverstuivingen, zie 5; wegbermen, zie 9)
71 Graslanden  op  sterk  bemeste,  natte  tot  droge  bodems,  intensief  beweid  en/of  gemaaid  

(Agropyro-Rumicion cripi p.p.)
72 Weilanden op vochtige tot droge, matig bemeste bodems (Lolio-Cynosuretum)
73 Hooilanden op matig vochtige tot droge, matig bemeste klei of zavel (Arrhenatheretum elatioris; 

vrnl. langs de grote rivieren, Zuid-Limburg)
74 Hooilanden op vochtige tot natte, zwak of matig bemeste bodems (Calthion palustris; vrnl. in  

beekdalen en op laagveen)
75 Hooilanden op vochtige tot natte, onbemeste veen- of zandbodems (Blauwgraslanden; Junco-

Molinion)
76 Graslanden op onbemeste krijthellingen (Koelerio-Gentianetum; uitsluitend Zuid-Limburg)
77 Graslanden op niet of zwak bemest, (matig) droog zand in duinen (Galio-Koelerion)
78 Graslanden op niet of zwak bemest, (matig) droog, kalkhoudend zand of lemig zand (Medicagini-

Avenetum,  Sedo-Cerastion;  vrnl.  op  rivierduinen  en  hellingen  langs  de  grote  rivieren  en  
Overijsselse Vecht)

79 Graslanden op niet of zwak bemest, (matig) droog, kalkarm zand of lemig zand (Thero-Airion; 
vrnl. op het Pleistoceen)

80 Open duinen, kwelders, zandplaten; muren en gebouwen
81 Buitenste zeeduinen (Helmduinen, Ammophiletae)
82 Droge, zandige of met mos begroeide plekken in de kustduinen (Violo-Corynephoretum, Tortulo-

Phleetum)
83 Kwelders en zilte graslanden (Asteretea tripolii)
84 Niet of schaars begroeide zandplaten (vrnl. Deltagebied, Lauwersmeer)
85 Binnen gebouwen, uitgezonderd kassen (zie 87, 88)
86 Buitenmuren (bijv. grachtmuren), beschoeiingen
87 Onverwarmde kassen
88 Verwarmde kassen
89 Steenstorten, puinhellingen, mijnafval

90 Akkers, ruigten, bermen, dijken, stedelijk gebied, (lanen, zie 4)
91 Akkers, stoppelvelden, bollenvelden, braakland (Secalietea, Polugono-Chenopodietalia)
92 Sier- en moestuinen, erven
93 Stadsparken, plantsoenen, boomgaarden, kerkhoven, gazons met geboomte
94 Droge ruigtevegetaties, vuilnisbelten (Sisymbrietalia, Arction)
95 Spoorbermen, emplacementen etc.
96 Boomloze wegbermen op droge, voedselarme zand- of leembodems
97 Boomloze wegbermen op vochtige tot natte, voedselarme bodems
98 Boomloze wegbermen of dijken op matig vochtige tot droge, voedselrijke bodems
99 Boomloze wegbermen of dijken op vochtige tot natte, voedselrijke bodems

Oecocodes voor substraattypen

10 Op de grond
11 Grof strooisel (litter), bijvoorbeeld verterende bladeren en naalden, heidestrooisel
12 Humus, humusrijke of humeuze bodems
13 Venige bodems of veen
14 Humusarm zand
15 Humusarme klei of leem
16 Compost- of bladhopen
17 Opdrogende modder
18 Niet of zwak verweerde turf
19 Steenslag of puin
20 Op levende houtige planten (bomen, struiken)
21 Stammen (dikker dan ? 15 cm)
22 Stobben (hakhout, knotbomen, dikker dan ? 15 cm)
23 Takken (dikte ? 1-15 cm)
24 Twijgen (dunner dan ? 1 cm)
25 Wortels (uitgezonderd mycorrhizapaddestoelen)
26 Aan de voet van levende bomen
27 Dode delen (bijv. wondplekken) van levende bomen
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30 Op onbewerkte dode houtige planten of houtige plantendelen (verbrand hout, zie 6; bewerkt  
hout, zie 9)

31 Stammen (dikker dan ? 15 cm)
32 Stobben (hakhout, knotbomen, dikker dan ? 15 cm)
33 Stronken (dikker dan ? 15 cm)
34 Takken (dikte ? 1-15 cm)
35 Twijgen (dunner dan ? 1 cm)
36 Hekpalen
37 Wortels en ondergronds hout
38 Spaanders, hout- en schorssnippers
39 Zaagsel

40 Op kruidachtige planten, plantendelen of kegels van naaldbomen
41 Bladeren, aangehecht aan de plant
42 Afgevallen bladeren
43 Bladstelen
44 Stengels (stro zie 96, hooi zie 97)
45 Wortels of wortelstokken
46 Bloemen of bloeiwijzen (bijv. katjes van bomen)
47 Kegels van naaldbomen
48 Overige vruchten (bijv. bessen, elzenproppen)
49 Zaden (bijv. zaad van Elzen)

50 Op mossen, levermossen of lichenen (korstmossen)
51 Levend Veenmos (Sphagnum)
52 Dood Veenmos (Sphagnum)
53 Levende overige bladmossen (zie ook 57)
54 Dode overige bladmossen
55 Levermossen (Hepaticae)
56 Lichenen (korstmossen)
57 Haarmos (Polytrichum)

60 Op brandplekken of verbrand hout
61 Verse, onbegroeide brandplek
62 Oude, begroeide brandplek
63 Verbrande stam (gedeelten)
64 Overige verbrande houtresten

70 Op dieren of uitwerpselen van dieren
71 Lijken van gewervelde dieren, botten, hoorn
72 Braakballen of veren
73 Uitwerpselen
74 Mesthopen (composthopen, zie 16)
75 Rupsen of vlinderpoppen (Lepidoptera)
76 Vliegen of muggen (Diptera)
77 Kevers (Coleoptera)
78 Spinnen
79 Overige ongewervelde dieren (eventueel apart te vermelden)

80 Op andere paddestoelen
81 Ondergrondse paddestoelen (Truffels, schijntruffels)
82 Plaatjeszwammen (Agaricales, zie ook 83-85)
83 Melkzwammen (Lactarius)
84 Nevelzwam (Clitocybe nebularis)
85 Russula (Russula)
86 Bovengrondse buikzwammen (Gasteromyceten)
87 Buisjeszwammen (Polyporaceae)
88 Korstzwammen (resupinate Aphyllophorales zonder poriën)
89 Bovengrondse Ascomyceten

90 Op bewerkt hout en ander niet genoemde substraten
91 Op bewerkt hout in de open lucht
92 Op bewerkt hout in gebouwen
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93 Muren, cementen vloeren e.d.
94 Papier, karton e.d.
95 Niet genoemde substraten (eventueel apart te vermelden)
96 Stro
97 Hooi
98 Rieten daken

Oecocodes voor organismen

01 Castanea (Tamme kastanje)
02 Sambucus (Vlier)
03 Abies (Reuzenspar)
04 Pseudotsuga (Douglas)
05 Taxus (Taxus)
06 Salix caprea (Boswilg)
07 Cornus (Kornoelje)
08 Platanus (Plataan)
10 Loofbomen en -struiken, houtige klimplanten
11 Acer (Esdoorn)
12 Aesculus (Paardekastanje)
13 Alnus (Els)
14 Betula (Berk)
15 Carpinus (Haagbeuk)
16 Corylus (Hazelaar)
17 Crataegus (Meidoorn)
18 Euonymus (Kardinaalsmuts)
19 Fagus (Beuk)
21 Frangula (Vuilboom)
22 Fraxinus (Es)
23 Hedera (Klimop)
24 Hippophaë (Duindoorn)
25 Ilex (Hulst)
26 Juglans (Walnoot)
27 Lonicera (Kamperfoelie)
28 Malus (Appel)
29 Myrica (Gagel)
31 Populus (Populier, zie ook 32-34)
32 Populus alba/canescens (Witte/Grauwe abeel)
33 Populus canadensis/nigra (Canadese/zwarte populier)
34 Populus tremula (Ratelpopulier)
35 Prunus (Prunus, zie ook 36-39)
36 Prunus avium/cerasus (Zoete/Zure kers; ook gekweekte kers)
37 Prunus padus (Vogelkers)
38 Prunus serotina (Amerikaanse vogelkers)
39 Prunus spinosa (Sleedoorn)
41 Pyrus (Peer)
42 Quercus (Eik, zie ook 43-45)
43 Quercus petraea (Wintereik)
44 Quercus robur (Zomereik)
45 Quercus rubra (Amerikaanse eik)
46 Ribes (Ribes)
47 Robinia (Witte acacia)
48 Rosa (Roos)
49 Rubus (Braam, Framboos)
51 Salix (Wilg, zie ook 52-55, 06)
52 Salix alba (Schietwilg)
53 Salix aurita/cinerea (Geoorde/Grauwe wilg)
54 Salix fragilis/triandra/viminalis (Kraak/Amandel/Katwilg)
55 Salix repens (Kruipwilg)
56 Sorbus (Lijsterbes)
57 Tilia (Linde)
58 Ulmus (Olm, Iep)
59 Overige loofbomen (eventueel apart te vermelden, zie ook 01,02,07,08)
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60 Naaldbomen en -struiken
61 Juniperus (Jeneverbes)
62 Larix (Lork, Lariks)
63 Picea (Spar)
64 Pinus (Den, zie ook 65-68)
65 Pinus nigra (Zwarte den, Oostenrijkse/Corsicaanse den)
66 Pinus pinaster (Zeeden)
67 Pinus strobus (Weymouthden)
68 Pinus sylvestris (Grove den)
69 Overige naaldbomen (eventueel apart te vermelden (zie ook 03, 04, 05)

70 Grassen en grasachtige planten (Zeggen, Russen) (incompleet)
71 Agrostis (Struisgras)
72 Ammophila (Helm)
73 Carex (Zegge)
74 Eriophorum (Wollegras)
75 Holcus (Witbol)
76 Juncus (Rus)
77 Molinia (Pijpestrootje)
78 Phragmites (Riet)
79 Overige grasachtige planten (eventueel apart te vermelden)

80 Overige kruidachtige planten (incl. varens en dwergstruiken, zeer incompleet)
81 Anemone (Anemoon)
82 Calluna (Struikheide)
83 Carduus/Cirsium (Distel/Vederdistel)
84 Dryopteris (Niervaren)
85 Erica (Dopheide)
86 Pteridium (Adelaarsvaren)
87 Trifolium (Klaver)
88 Urtica (Brandnetel)
89 Overige kruidachtige planten (eventueel apart te vermelden)

90 Gewervelde dieren
91 Geit
92 Haas/Konijn
93 Hert/Ree
94 Koe
95 Mens
96 Paard
97 Schaap
98 Vogel
99 Overige gewervelde dieren (eventueel apart te vermelden)
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16. Paddenstoelenherbaria in Nederland 

Deze lijst is bijgewerkt tot en met juni 2007.
(?) = adres of herbarium onzeker
01 Aa, Dr.H.A. van der, Eemnesserweg 90, 3741 GC Baarn
02 Batten, Dr.E., Wenhaston, Halesworth,Suffolk, IP19 9BS U.K.
03 Benjaminsen, Drs.F.H.P., Mullerweg 23, 5624 JC Eindhoven
04 Bergh, F.A. van de, Muiderwaard 313, 1824 XH Alkmaar
05 voorheen Biologisch Station, Wijster (WBS)
06 Bremer, P.O., Roelingsbeek 1, 8033 BM Zwolle
07 Bijlsma, R.J., Talingstraat 42 6921WE Duiven
08 Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS), De Uithof
09 Cock Buning, Tj. de, Park Boswijk 273 H/1, 3941 AB Doorn (?)
10 voorheen Daams, J. (nu Nationaal Herbarium Nederland, Leiden)
11 Eekelen, P. van, R. van Brederodestr. 12, 1471 CP Kwadijk (?)
12 Ernste, Mw.W.A., Claudiagaarde 78, 1403 JS Bussum
13 Frencken, J.B.M., Joh. Geradtsweg 71, 1222 PN Hilversum
14 Fries Natuurhistorisch Museum, Herestraat 13, Leeuwarden
15 Gams, Dr.W., Molenweg 15, 3743 CK Baarn
16 voorheen Geesink, J. (nu Nationaal Herbarium Nederland, Leiden)
17 Hanegraaff, W., Curacaostraat 15, 3531 XJ Utrecht
18 Held-Jager, Mw.C.M. den, Gen. de la Reijlaan 25, 2806 DA Gouda
19 Huyser, Ir.H., Frederiksstraat 6, 5671 XH Nuenen
20 voorheen Huysman, Dr.H.S.C. (nu Nationaal Herbarium Nederland, Leiden)
21 Jansen, P.B., Stationsstraat 22, 6701 AM Wageningen
22 Jongkind, C.C.H., Pomona 488 6708 CT Wageningen
23 voorheen Kits van Waveren, Dr.E. (nu Nationaal Herbarium Nederland, Leiden)
24 Klarenberg, J., Dr. Schaepmanlaan 31, 2104 VA Heemstede (?)
25 Meijer, A.A.R. de, Turkeijeweg 8, 4515 RL IJzendijke
26 voorheen Nannenga-Bremekamp, Mw.N.E., (naar Hooff)
27 Natuurhistorisch Museum, M.H. Tromplaan 19, 7511 JJ Enschede
28 Poel, W.W. van der, Kijfhoeklaan 126, 2597 TB Den Haag (?)
29 Reijnders, Dr.A.F.M., De Schuilenburght flat B72, Schuilenburgerplein
30 Nationaal Herbarium Nederland, Einsteinweg 2, Leiden
31 Jansen, E. Goudenregenlaan 8, 6862 WT Oosterbeek
32 voorheen RIN nu: IBN-DLO Wageningen, daarna E.Jansen Oosterbeek
33 Rijksuniversiteit, Inst.v.Syst.Plantkunde, Utrecht
34 Schreurs, J., Eldersloo 6, 9453 VD Eldersloo Dr.
35 Stalpers, Dr.J.A., Torenlaan 43, 3742 CR Baarn
36 Tjallingii, Dr.F., Marterlaan 10, 6705 CL Wageningen
37 Vries, Dr.G.A. de, Chopinlaan 1, 3741 HE Baarn
38 Vuure, M. van, Pr. Willem Alexanderlaan 7, 7242 GH Lochem
39 Winden, P.A.A. van, W.C. Bradelaan 21, 1222 PE Hilversum (?)
40 Wisman, J., Irenelaan 53, 3832 CB Leusden
41 Zanen, Drs.G.C.N. van, De Breekstraat 36, 1024 LJ Nieuwendam
42 Dijkman, Mw E.M., de Houtmanstraat 55 1792 AB Oudeschild
43 Swart-Velthuysen, Mw.C.M., (nu naar Leiden)
44 Becker, Mw.A.G. Berkenhof 13 2105 MH Heemstede
45 Paddestoelen Studiegroep Nat. Hist. Genootschap, Maastricht
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46 Spica, I.E., Schaapskooiweg 99, 6412 EL Heerlen
47 Jonge, J. de, Egypte 10, 6731 BM Otterloo
48 Brussen, C.B.R., Rozenlaan 7, 6713 EP Ede
49 Aptroot, A., G.v.d. Veenstraat 107 3762 XK Soest
50 Haxe, P., Duivekamp 510, 3607 BJ Maarsenbroek (?)
51 Groenendaal, M., de Ruyterstraat 91, 1792 AM Oudeschild
52 voorheen Kuijs, W.D.
53 voorheen Booij, K.
54 Gelderblom, J.N.J., Guide Gezellelaan 102, 4873 GG Etten-Leur
55 voorheen Uljé, K.
56 Laarman-Hageraats, Mw.L., Baakhovenstraat 27, 6845 KC Arnhem
57 Brier, W., Menno Simonszhof 27, 1216 LJ Hilversum
58 Enzlin, R.A.F., Schoolstraat 23 9451 BE Rolde
59 Nauta, N.M./Jalink, L.M., Jan Vermeerlaan 33, 2343 CT Oegstgeest
60 Kortselius, J., Morsebellaan 88, 2343 BN Oegstgeest
61 Jongepier, J.W., Mucedniku 948, CS-69801, Tsjechie
62 Man, R. de, Einsteinstraat 10b, 3817 JS Amersfoort
63 Stive, J.J., Herinkhave 15, 1081 HM Amsterdam
64 Frentrop, J.G.J., Hofweg 4, 6905 AT Oud-Zevenaar
65 Eigenhuis, K.J., Seringenstraat 6, 1431 BJ Aalsmeer
66 "Paddestoelenwerkgroep KNNV-Helmond; Coordinator: Lammers, H."
67 Weijs, L.W.B.M., Postbus 15217, 1001 ME Amsterdam (?)
68 Dool, E. van den, Achter Clarenburg 2, 3511 JJ Utrecht
69 Drenth, P., Hofzicht 32, 2291 CP Wateringen
70 Sieben, H., Landsheerlaan 74 8016 KH Zwolle
71 Billekens, P., Tulpenweg 23 5915 EW VENLO
72 Keizer, G.J., Pr. Marijkelaan 89, 3738 DZ Maartensdijk
73 Ligterink, W.G., Pr. Willem Alexanderlaan 46, 7462 EV Rijssen
74 Siteur, G.H., Turkoois 1, 5629 GN Eindhoven
75 Jonker, G.H., Kwinkelerweg 170, 7548 BT Enschede
76 Hooff, J.P.M. van, Lambertushof 30, 5667 SE Geldrop
77 Dam, N.J., Hooischelf 13 6581 SL Malden
78 Reijnders, Drs.W.J., Taag 25, 1186 LM Amstelveen
79 Sinke, J., voorheen Max Havelaarlaan 427A, 1183 LX Amstelve
80 Chrispijn, R., Jodenweg 1, 8385 GP Vledderveen
81 Jacobs, Mw.A., Prins Mauritsstraat 18 4191 ZG Geldermalsen
82 Douwes, R., Surinamestraat 136, 9715 PZ Groningen
83 Berg, T.A. van de, Wittemerslag 17, 8131 WH Wijhe
84 Kuijper, W.C., Mesdaglaan 47, 6813 GM Arnhem
85 As, B. van Hovenierstraat 6, 3123 EH Schiedam
86 Bollen, J.A.G., Het Einde 39, 6181 JS Elslo
87 Spooren, M., Fahrenheitstraat 12, 5621 BR Eindhoven
88 Gutter, A., Noorder Boerenvaart 36 1601 SN Enkhuizen
89 Wasser, J., Molenhof 11, 5752 RZ Deurne
90 Cate, Dr. R.S. ten, Burchtlaan 9, 2242 GH Wassenaar
91 voorheen Ligtenberg, F.K.
92 voorh. Sieders,A (nu M.W.Boomsluiter, T.v.Loh.str 34, 8172 XL Vaassen)
93 Zwanenburg, G., Weverstraat 11, 5671 BA Neunen
94 Oosterlaan, J., De Groene Zoom 9, 2825 BA Berkenwoude
95 Wassink, H.G. en M., Wiersseweg 22, 7261 AB Ruurlo
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96 Haan, A. de, Bezemheidelaan 6, B-2180 Kalmthout, Belgie
97 Mervielde, H., Fr. de Potterstraat 8, B-9720 De Pinte, Belgie
98 Wanningen, D., Kiefstkamp 26, 7608 MV Almelo
99 Hebing-Gouweleeuw, Mw. T., Reigerstraat 2, 3772 AW Barneveld
A0 Schavey, J., Basseliersstraat 54, B-2100 Deurne, Belgie
A1 Lenaerts, L., Fonteinstraat 8, B-3560 Lummen, Belgie
A2 Reijnders, J., Nieuwe Meerdijk 382, 1171 NX Badhoevedorp
A3 Out, J., (KNNV Rotterdam), Hammerstraat 99, 3036 MC Rotterdam
A4 Stokman, F.J., Tjalk 42-81, 8232 NC Lelystad
A5 Meurs, J. van, Looierstraat 40, 5684 ZN Best
A6 Broekema, M., Bisonlaan 4a, 5691 GC Son
A7 Bulthuis-Hanenburg, N. Fontanalaan 3, 5624 KN Eindhoven
A8 Vandeven, E., Opperveldlaan 14, B-1800 Vilvoorde, Belgie
A9 Gorissen, R., Heilige Stoel 52-12, 6601 VG Wijchen
B0 Mourik, J., P. Potterlaan 21, 2102 CC Heemstede (A.W.groep)
B1 Berg. A.P. van den, Merellaan 192, 2902 JK Capelle aan de IJssel
B2 Bonhof, L., Esdoornlaan 21, 8071 AT Nunspeet
B3 Leeuwenburgh, J.C., Maasland 57, 5144 EM Waalwijk
B4 Zijlstra, O., Goolkatenweg 110, 7521 BH Enschede
B5 Heijden, Dr. E. van der, Verlengde Hereweg 37, 9721 AD Groningen
B6 Hollander-Kramer, Mw. C.W., Prins van Wiedlaan 30, 2242 CE Wassenaar
B7 Dekker, Mw. M.W., Kievitstraat 43, 8446 GN Heerenveen
B8 Meijer, Mw. S., Regentesselaan 227, 2562 CZ Den Haag
B9 Put, K. v.d., Herentaliebaan 149, B-2100 Deurne, Belgie
C0 Bodegraven, Jense v., Veldlaan 52 2771 LZ Boskoop
C1 Vermeulen, J.W.G., Kampwal 2, 8301 AA Emmeloord
C2 Tweel, Melchior v., Kadeneterkamp 44, 8014 CA Zwolle
C3 Cock, Geert de, Martin Luther Kinglaan 82, 5051 KK Goirle
C4 Koning, S., Paasberg 53, 7772 DJ Hardenberg
C5 Brouwer E., Polderstraat 41, 6533 XM Nijmegen
C6 Figdor, G., De Waghemakerstraat 3, 5622 JE Eindhoven
C7 Greydanus, S., Nijestreek 11, 9223 NC Houtigehage
C8 Rommelaars, L.C.A.F., Beilerstroom 14, 5032 ER Tilburg
C9 Sluis, W.v.d., Univ.Utrecht Pharmacie
D1 Vries, B.W.L., Roerdomplaan 222, 7905 EL Hoogeveen
D2 Helleman, S., Sweelinck 78, 5831 KT Boxmeer
D3 Hoekstra, A., Fazantenlaan 2, 3233 BB Oostvoorne
D4 Kooistra-Vroegop, A.E., Retiefstraat 69, 3851 AB Ermelo
D5 Hengstmengel, J., Vendelstraat 10, 2316 XP Leiden
D6 Noordbrabants Natuurmuseum, Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg
D7 Hendrickx, H.W., Dalweg 16, B2328 Meerle Belgie
D8 Haan, A. de, Bezemheidelaan 6, B2180 Kalmthout
D9 Overstegen, H. + P., Hoekdries 10, Knegsel
E1 Oud, Martijn, Borinagestraat 19, 1827 DX Alkmaar
E2 Anema, Joke, Couperusplaats 267, 2902 XG Capelle a/d IJssel
E3 voorheen Mervielde, H., Fr.de Potterstr. 8, 9840 De Pinte Belgie
E4 Venne, mw.C.C., Mozartlaan 202, 3144 NE Maassluis
E5 Dieker, J., G.v.Oosteveenstr. 21, 7203 EZ Zutphen
E6 Buiten, N., Spaarne 49 app.17, 2011CE Haarlem
E7 Houter, A., De Maten 98, 8101 GE Raalte
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E8 Kinsbergen, M. van, Speldemaker 18, 5683 NZ Best
E9 Bronckers, R.J.C., Weth.Meertensstraat 14, 6325 DB Berg en Terblijt
F1 Maassen, Edwin, Weerskant 32, 2203 NS Noordwijk
F2 Ozinga, F., Eeltjesbaes 68, 8501 RC Joure
F3 Henczyk, Henk, Rennebeek 45, 6166 GL Geleen
F4 Zilverstand, Martin, Platanenstraat 17, 6464 XE Kerkrade
F5 Kap, John, Kavreinsestraat 5, 5251 RL Vlijmen
F6 Molen, Maurice van der, Wagenaarstraat 370, 1093 CX Amsterdam
F7 "Paddest.werkgr. Oud-Beijerland; E.Bakker, Van Tijnerf 13, 3263 EL OudB"
F8 Perdeck, Dr. A.C., De Wolflaan 10, 6815 HJ Arnhem
F9 Vos-Leenaerts, J.A.M., Verdistraat 6, 4614 BK Bergen op Zoom
G1 Remijn, H., Poolsterstraat 14, 4356 BT Oostkapelle
G2 Stipdonk, Arno van, Standaardmolen 16, 6003 CJ Weert
G3 Abbink-Meijerink, Mw C., Geesterenseweg 39, 7671 PA Vriezenveen
G4 Jagers-Dikmans, Mw M., Reelaan 13, 7522 LP Enschede
G5 Dijkman, Yvonne, Gerard van Dinterstraat 23, 5246 EJ Rosmalen
G6 Dijkstra, A.J., Eikenlaan 52, 8024 CP, Zwolle
G7 Veen, K. van der, M.A. de Ruiterstraat 24, 7942 VG Meppel
G8 Koopmans, Mw. D., Rossinistsraat 25, 7442 GT Nijverdal
G9 Winkel, G., Andoorn 41, 7577 AX, Oldenzaal
D0 Ronde, Anneke de, Visser Roosendaalstraat 14, 1606 XE Venhuizen
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