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NIEUWS UIT DE PADDENSTOELENGROEP   

       
Kees Verweij 

 

In tegenstelling tot misschien de meesten denken is 

de Paddenstoelengroep het gehele jaar actief 

geweest. Zo vond er aan het begin van iedere maand 

een excursie in de buurt plaats, waarbij materiaal 

werd verzameld.  

De daaropvolgende dinsdagavond werden 

belangrijke vondsten in het Natuurcentrum gede-

termineerd, hetgeen soms verrassende ont-dekkingen 

opleverde.  

Zo bleek, dat er in onze omgeving paddestoelen 

groeien, die tevoren nog niet zijn ontdekt en waarvan 

men het bestaan in onze buurt ook nauwelijks 

vermoedde. 

Het gehele paddestoelengebeuren is iets, waarover 

nog lang niet het laatste woord gezegd is. Het is een 

terrein, waar nog veel valt te ontdekken en te 

genieten. 

Naast deze excursies vond er in februari een speciale 

avond van de Paddestoelengroep plaats in het 

Natuurcentrum, waarop de heer Meyvogel voor 

geïnteresseerden zijn mooiste paddestoelenopnamen 

toonde. 

Een misschien iets minder bekende activiteit is het 

inventariseren van een aantal vaste vakken op het 

landgoed Oud-Leeuwenhorst en in de Noord-duinen.  

Het ligt in de bedoeling deze vakken op een aantal 

kensoorten te inventariseren. Deze kensoorten zijn 

karakteristiek voor het bepalen van voor- of 

achteruitgang van de paddestoelenflora of andere 

ontwikkelingen. Het ligt in de bedoeling deze 

inventarisaties minstens drie jaar achtereen uit te 

voeren. Het initiatief hiervoor ligt bij de landelijke 

Mycologische Vereniging, die verantwoordelijk is 

voor het uitbrengen van een totaaloverzicht van de 

Nederlandse paddenstoelenflora. Inmiddels is wel 

gebleken, dat onze omgeving tot een van de 

belangrijkste paddenstoelengebieden in Nederland 

en misschien wel daarbuiten gerekend mag worden. 

Verantwoordelijk hiervoor zijn de grote verscheiden-

heid aan biotopen, grondsoorten, overgangsgebieden 

e.d. 

 

Een groot succes was de speciale padden-

stoelencursus, die speciaal voor beginners in de 

afgelopen maand oktober werd georganiseerd. 

 Naast een instructieve avond werd door leden van 

de Paddenstoelengroep een leerzame excursie 

georganiseerd op het landgoed Nieuw-

Leeuwenhorst. Aan deze cursus namen 25 

belangstellenden deel. 

 

 

 

Tot slot ligt het in de bedoeling op donderdag 31 

januari a.s. een zg. algemene paddenstoelenavond te 

organiseren voor al degenen, die aan deze 

activiteiten hebben meegedaan. Dan zullen 

allereerst de mooiste vondsten van het afgelopen sei-

zoen worden getoond en tevens zullen de plannen 

voor het komend seizoen ter sprake komen. 

Ook belangstellenden zijn hiervoor welkom !
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