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Al bijna dertig jaar heeft de Noordwijkse 
Natuurvereniging een Paddenstoelenwerkgroep. Wie 
paddenstoelen zegt, zegt leuk, maar ook moeilijk. En 
allebei is wat mij betreft meer dan waar. Ik maak al 15 jaar 
deel uit van deze werkgroep en geniet elke keer weer van 
onze maandelijkse excursie. Tegelijkertijd sta ik na 15 jaar 
nog steeds naar een paddenstoel te staren die ik vast eerder 
heb gezien, maar waarvan mij de naam niet direct te 
binnen wil schieten. Gelukkig ben ik binnen onze groep 
niet de enige. Sterker nog, er is gelukkig niemand in onze 
groep die alle meer dan vijfduizend soorten paddenstoelen 
kent, die in Nederland voorkomen.  
De Paddenstoelenwerkgroep bezoekt elke tweede zaterdag 
van de maand een van de vele gebieden waar we terecht 
kunnen. En ten opzichte van veel andere werkgroepen 
hebben wij een luxepositie. We hebben duingebieden en 
landgoederen en die combinatie is een garantie voor een 
grote variatie in soorten die we kunnen vinden. Want op al 
die plekken zijn paddenstoelen te vinden. Waar in de 
duinen in het najaar wasplaten en aardsterren zijn te 
vinden, treffen op de landgoederen juist weer veel soorten 
aan die van dood hout houden. En omdat steeds meer 
bosbeheerders dode bomen niet direct afvoeren, komen we 
steeds meer soorten tegen.  
Bijzonder aan onze groep is dat we de afgelopen paar jaar 
zijn gegroeid. Meestal lopen we met zes tot tien leden. 
Natuurlijk gaat het de twee uur dat we lopen om 
paddenstoelen. Maar er is meer kennis aanwezig, 
bijvoorbeeld ook van vogels en planten. Dat maakt de 
excursies extra aantrekkelijk. Wie van doorlopen houdt, 
kan beter niet meegaan. Kilometers maken we niet. 
Meestal blijven we binnen één kilometerhok, soms zijn het 
er twee. Wel is soms een goede conditie vereist, 
bijvoorbeeld als we de Coepelduynen doorkruisen.  
 
 

Bijgaand is het schema voor 2021 vermeld. Wie een keer 
wil meelopen, doet er goed aan zich vooraf even te melden 
bij mij. Het kan namelijk wel eens gebeuren dat een 
wandeling niet doorgaat vanwege de 
weersomstandigheden (alleen bij stortregen en storm) of 
dat we kiezen voor een ander gebied omdat bijvoorbeeld 
door aanhoudende droogte er in een van de duingebieden 
naar verwachting weinig te vinden zal zijn. Specifieke 
kennis van paddenstoelen is geen vereiste, wel 
enthousiasme voor de natuur. 
 
Namens de Paddenstoelenwerkgroep, 
 
Arie Dwarswaard 
(0252) 233 466 
a.dwarswaard2@kpnplanet.nl  

 
9 januari  Berkheide, ingang Wassenaarse Slag, ter hoogte van hotel Duinoord.  

13 februari Keukenhofbos, parkeren bij scouting Graaf van Lynden, Spekkelaan 18, Lisse. Hoek 
Spekkelaan/Loosterweg zuid. 

 
13 maart Leyduin-Woestduin, Vogelenzang, Manpadslaan, linker zijweg van Leidsevaart voorbij Bennebroek. 

10 april  Nieuw Leeuwenhorst, Noordwijkerhout, Ingang Gooweg. 

8 mei  Berkheide, parkeren Cantineweg 3, Katwijk. Bij de Katwijkse zeeverkenners, locatie Parnassia. 

12 juni  Coepelduynen, parkeren Het Laantje nabij hondenkennel. 

10 juli  Duindamse Slag, parkeren bij Parkeerplaats Duindamse Slag, Noordwijkerhout. 

14 augustus Panbos, Katwijk. 

11 september Coepelduynen, parkeren Het Laantje nabij hondenkennel. 

9 oktober Keukenhofbos, parkeren bij scouting Graaf van Lynden, Spekkelaan 18, Lisse. Hoek 
Spekkelaan/Loosterweg zuid. 

 
13 november Leyduin-Woestduin, Vogelenzang, Manpadslaan, linker zijweg van Leidsevaart voorbij Bennebroek. 

11 december Duindamse Slag, parkeren bij Parkeerplaats Duindamse Slag, Noordwijkerhout. 

Gele wortelbekerzwam herfst 2019  Berkheide  (vrij zeldzaam). 




