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Paddestoelenwerkgroep Noordwijk 
 

 
De werkgroep is nu al meer dan een jaar 

maandelijks de duinen en bossen rond Noordwijk 

aan het inventariseren op paddestoelen.  

Zo bezochten we de Coepelduynen, de 

Noorddduinen, het Leeuwenhorstbos en het St. 

Bavo terrein. Ieder terrein heeft eigenlijk zijn eigen 

kenmerkende paddestoelenflora. Iedere excursie 

levert altijd weer leuke en verrassende soorten op. 

Heel wat paddestoelenwerkgroepen in Zuid-

Holland zijn jaloers op de paddestoelenflora waar 

wij ons op mogen verheugen. 

Nu denkt iedereen natuurlijk dat paddestoelen 

alleen in de herfst groeien. Wij zijn er nu achter dat 

dit absoluut niet het geval is. Zelfs in januari 

tijdens een sneeuwperiode vonden we nog 

paddestoelen.  

 

Op zaterdag 5 mei 2001 inventariseerden we in het 

Leeuwenhorstbos. We begonnen bij een heerlijk 

zonnetje om 10 uur en we bekeken wat loofbos. 

Hier vonden we enkele prachtige korstjes op hout. 

Zoals het schitterende gewoon franjekelkje (een 

wit paddestoeltje met waterdruppels aan de 

buitenwand). Ook vonden we enkele 

wastandzwammen (wasachtige witte paddestoel 

met allemaal kleine knobbeltjes erop). Een 

prachtig gezicht door onze loep. Ook zagen we o.a. 

het bosnetje, ook al zo’n mooi wit korstje. Wat 

verderop vonden we enkele klokvormige 

paddestoelen op hout. Ze hadden een lang dun 

steeltje en ze roken naar chloor. Dit bleek voor ons 

een nieuwe soort te zijn, want het was de 

voorjaarsmycena. Toen we het grasveld wilden 

oversteken vonden we hier een paddestoeltje met 

een hele lange steel en met bruine plaatjes. Dit 

bleek de spitse vlekplaat te zijn. Deze paddestoel 

behoort tot een groep paddestoelen die in 

weilanden en grasvelden groeien (vaak op mest). 

We liepen nu met sneltreinvaart richting het grote 

meer, onderweg nog een judasoor van de grond 

rapend (deze hoort dus eigenlijk aan een tak te 

groeien). Toen we vlak bij het meer een bosje 

indoken wisten we niet wat we zagen. Overal 

zagen we de slanke voorjaarssatijnzwam. Dit is een 

zeldzame bruinige paddestoel met roze plaatjes, 

die onder iep groeit. We moesten echt oppassen 

waar we onze voeten neerzetten. In dit zelfde bosje 

vonden we een prachtig exemplaar van de 

zadelzwam en een nog mooiere 

voorjaarshoutzwam (een op een tol gelijkende 

paddestoel, glad van boven en met hele fijne 

gaatjes van onderen). Als laatste haalden we hier 

ook nog een stevig wit paddestoeltje uit met een 

sterke geur naar meel. Dit bleek de 

voorjaarspronkridder te zijn. 

 

Na al dit moois stapten we toch nog maar even het 

hek over om het gras rond het meer te bekijken op 

paddestoelen. Onder een els vlak bij het meer 

stonden in alle stadia de fijnschubbige 

elzezompzwam. Een vrij klein donkerbruin 

paddestoeltje die altijd bij els groeit. Ook deze 

soort was nieuw voor ons. Toen we het grasveld 

verder afzochten vonden we een werkelijk 

schitterend gekleurd paddestoeltje tussen het gras. 

Dit was het plooirokje, een klein inktzwammetje, 

met zwarte plaatjes en duidelijk gestreepte hoed.  

We bleven steeds paddestoelen vinden, zoals de 

okere breeksteel, de grasbreeksteel en nog een 

andere soort satijnzwam. Vol enthousiasme en 

vreugde gingen we toen op huis aan met al die 

leuke vondsten nog in ons achterhoofd.  

Dus u ziet het, ook buiten de herfst valt er veel 

leuks te ontdekken op paddestoelengebied. 

 

Onze werkgroep loopt maandelijks volgens het 

bijstaand schema in een van de gebieden rond 

Noordwijk. De dinsdag daarop proberen we de 

paddestoelen die we niet kennen op naam te 

brengen.  
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Als u het leuk vindt om af en toe op zaterdag mee 

te lopen en zo iets meer te weten te komen over 

paddestoelen, maar de determineeravonden 

eigenlijk niet ziet zitten, bent u ook van harte 

welkom. Met meer ogen vinden we ook meer leuke 

en verrassende paddestoelen. Kom dus gerust, ook 

als u niets over paddestoelen weet. Wij vinden het 

leuk om ons enthousiasme over paddestoelen met u 

te delen en u wegwijs te maken in de wereld van 

de paddestoelen.  

Het is wel belangrijk dat als u nog nooit contact 

met de paddestoelenwerkgroep heeft gehad u eerst 

even belt naar een van de onderstaande mensen. 

 

Hierna volgt verder nog ons excursie- en 

determinatieprogramma voor dit jaar.  

Hopelijk tot ziens en groetjes van de 

paddestoelenwerkgroep, 

 

Lutgarde Roelandt  (071-3610396) 

Edwin Maassen  (06- 50261934) 

Programma PWN 2001 
 

09 juni Bavoterrein, hoofdingang nemen 

en parkeren op het terrein 

 

12 juni    Jan Verweij Natuurcentrum 

 

07 juli Leeuwenhorst, parkeren op het 

grote terrein (links van de weg) 

 

10 juli  Jan Verweij Natuurcentrum 

 

11 augustus   Van den Berghstichting, 

 parkeren bij de trap 

 

14 augustus Jan Verweij Natuurcentrum 

 

08  september Coepelduynen, parkeren bij de 

trap 

 

11 september Jan Verweij Natuurcentrum 

 

06 oktober Leeuwenhorst, parkeren op het 

kleine terrein (rechts van de weg) 

 

09 oktober Jan Verweij Natuurcentrum 

 

10 november Van den Berghstichting, parkeren 

bij de trap 

 

13 november Jan Verweij Natuurcentrum 

 

08 december Coepelduynen, parkeren bij de 

trap 

 

11 december Jan Verweij Natuurcentrum 

 

Alle excursies beginnen om 10.00 uur en de 

determinatieavonden om 20.00 uur.  

Parkeren bij de trap betekend: op de Beeklaan bij 

het tuincentrum het Jan van Gent inrijden, 

vervolgens het Laantje in en bij de splitsing rechts 

aanhouden en bij een kleine manege de fiets 

neerzetten.  

NB: Links of rechts van de weg is vanuit 

Noordwijk komend.

 




