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Methode van onderzoek 

1. Maak een account aan bij de verspreidingsatlas.nl. 
2. Selecteer één of meer kmhok(ken) via de registratie. De registratiemodule is te 

vinden op de verspreidingsatlas.nl na het inloggen.  
3. Controleer of de zeereep in uw hok(ken) vrij toegankelijk is voor bezoekers of dat er 

een vergunning voor nodig is. Deze moet tijdig worden aangevraagd. Schakel 
eventueel hiervoor de coördinator in, onder vermelding van de exacte km hokken en 
de beherende instantie (bijv. Hoogheemraadschap).Bij het aanvragen van de 
vergunning wordt regelmatig gevraagd om welke strandpalen het gaat. Geef zo 
mogelijk de eerste en laatste strandpaal van het hok aan. 

4. Wees er zeker van of de Zeereep toegankelijk is voor bezoekers. Vaak is een 
vergunning nodig. Vraag deze eventueel bij de coördinator aan. Voor de coördinator 
is het dan van belang te weten voor welke km hokken de vergunning aangevraagd 
moet worden. Geef ook aan welke organisatie (hoogheemraadschap ed.) het gaat. Bij 
het aanvragen van de vergunning wordt regelmatig gevraagd om welke strandpalen 
het gaat. Geef zo mogelijk de eerste en laatste strandpaal van het hok aan. 

5. Focus binnen het hok op het habitattype Witte Duinen en Grijze duinen. Het gaat 
meestal om slechts een beperkt deel van het hok. Het heeft geen zin om de 
paddenstoelen van binnen het hok aanwezige andere habitat typen te registreren 
(struwelen of bos).  

6. Noteer tijdsinspanning en de voor dit project aangewezen soorten alsook de 
begeleidende soorten paddenstoelen. 

7. Noteer de mate van voorkomen: X= aanwezig 1= schaars, 2= matig talrijk, 3= (zeer) 
talrijk. Hiervoor kan men het veldformulier gebruiken dat op de website te 
downloaden is.  

8. Controleer waar nodig microscopisch en verzamel materiaal van daarbij aangegeven 
soorten (zie uitgave ‘Naam en Faam’ van NMV). Dit materiaal moet ter eventuele 
controle worden gedroogd en bewaard (zie richtlijnen voor het aanleggen van 
herbarium materiaal). 

9. Elk hok wordt tweemaal per jaar geïnventariseerd in het telseizoen (periode oktober 
tot en met december), bij voorkeur door twee verschillende waarnemers. 

10. De verzamelde gegevens worden ingevoerd in de invoermodule die bereikbaar is na 
inloggen op de verspreidingsatlas en het reserveren van een km hok. 

11. Vul op de invoermodule eerst de hoofdgegevens en daarna op de daaropvolgende 
bladzijde de telgegevens. 

 

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de  website van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging (NMV). Hier is onder de link http://nem.paddestoelenkartering.nl  het 
Zeereepproject bereikbaar met informatie over het project en de soorten en het 
Veldformulier  
 

http://verspreidingsatlas.nl/
http://nem.paddestoelenkartering.nl/

