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Uitnodiging aan de leden van de paddenstoelenwerkgroep en overige 

belangstellenden 
 

Kees Verweij 

 

De Paddenstoelenwerkgroep is het afgelopen jaar 

behoorlijk actief geweest, hetgeen ondermeer blijkt 

uit het artikel van Lutgarde Roelandt en Edwin 

Maassen, dat in deze Strandloper te vinden is. In dit 

artikel wordt een verslag gegeven van de soorten 

paddenstoelen, die in de eerste helft van dit jaar 

gevonden zijn. Zo gaat men bijna iedere maand in de 

omgeving op stap, zoals bijvoorbeeld in de 

Coepelduynen , Nieuw- en Oud Leeuwenhorst en in 

de Noorduinen. 

 

Inmiddels zijn verschillenden al behoorlijk ver 

gevorderd in het herkennen van paddenstoelen, maar 

er zullen ongetwijfeld nog velen zijn, die graag hun 

kennis willen opfrissen of zelfs met het herkennen 

van paddenstoelen willen beginnen.   

Juist voor deze groep willen we graag een excursie 

organiseren, waarbij we zullen teruggrijpen op de 

belangrijkste kenmerken, aan de hand waarvan we 

paddenstoelen kunnen herkennen. Verder zal tijdens 

deze excursie het een en ander over de 

eigenschappen van paddenstoelen worden verteld en 

over de plekken, waar we het best paddenstoelen 

kunnen vinden.  

Kortom, zo'n excursie lijkt ons een ideale 

gelegenheid voor ieder, die in paddenstoelen is 

geïnteresseerd en graag iets meer hierover wil weten. 

Deze excursie vindt plaats op zaterdagmorgen 19 

oktober a.s. op het landgoed Nieuw Leeuwenhorst 

te Noordwijkerhout. De start is om 10.00 uur vanaf 

de hoofdingang aan de Gooweg.

 

 

Mossenwerkgroep Hollands Duin 
 
De eerste dinsdag van de maand hebben wij onze 

studieavond in het Jan Verweij Natuurcentrum, 

waar we om 20.00 uur beginnen. Dit zijn altijd 

leerzame avonden waar soms vele mossen de revue 

passeren. Maar het is ook wel eens voorgekomen 

dat we ons de hele avond maar met één soort 

hebben beziggehouden.  

We zullen zeker weer aandacht besteden aan 

mossen op levende bomen. Veel epifyten maken 

een opmerkelijk herstel door nu de 

luchtverontreiniging (althans de zwaveldioxide-

uitstoot) sterk is verminderd. We hebben al heel 

wat mooie epifytische mossen gevonden en 

bestudeerd, zoals Knotskroesmos, Broedhaarmuts 

en Vliermos, soorten die uit onze streek verdwenen 

waren maar er thans weer voorkomen.  

Soms gaan we met de werkgroep op excursie. Zo 

waren we omstreeks Pasen in de Japanse tuin in 

Clingendael. Onze ploeg wist 5 nieuwe soorten toe 

te voegen aan de (toch al lange) lijst van mossen 

van de Japanse tuin in Clingendael.  

Wie eens een avond wil meemaken kan zich 

aanmelden bij Joop Kortselius (071-5172966). De 




