
 8 

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 
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volgende studieavonden zijn op 3 september, 1 

oktober, 5 november en 3 december. 

 

Mossencursus voor beginners (KNNV afd. 

Leiden) 

 

Het leuke van het bestuderen van mossen is, dat je 

dat kunt doen in een tijd dat we niet afgeleid 

worden omdat vele elementen in de natuur in ruste 

zijn. Mossen daarentegen gaan in de winter 

gewoon door. Prachtige gelegenheid om de lange 

winteravonden te besteden aan de bestudering van 

deze fascinerende kleine plantjes.  

De mossencursus bestaat uit 5 avonden en 5 

dagexcursies. Van de deelnemers wordt actieve 

belangstelling verwacht. Enige voorkennis is een 

voordeel, maar niet echt nodig. Elke avond bestaat 

uit theorie (bouw en leefwijze, herkennen van 

groepen) en practicum (met loep en/of 

microscoop).   

De cursus wordt gegeven op 5 dinsdagavonden, 

t.w. op 26 november, 28 januari, 25 februari, 25 

maart en 22 april. Ze worden gehouden in Leiden 

(Titus Brandsmalaan 150). We beginnen om 19.30 

uur en eindigen om 22 uur. 

Bij deze cursus behoren ook excursies naar 

verschillende mosrijke natuurgebieden. Gedacht 

wordt aan Voorne, Kijfhoek, Buren, De Zilk en 

Nieuwkoop. Wij kunnen de mossen dan zoeken en 

bekijken daar waar ze groeien. Op deze excursies 

zal niet uitsluitend naar mossen worden gekeken; 

de uitgekozen excursieterreinen zijn ook bekend 

om hun rijkdom aan paddestoelen, insecten, 

planten en vogels.  

Nadere informatie over de inhoud en de kosten bij 

Wim Vlasveld (071-3415552) of Joop Kortselius 

(071-5172966). 

 

Reuzensterns langs de Friese kust 
 
Jelle van Dijk 

 

Vanuit het zuiden opkomende regen, soms met 

zware buien. Ondanks deze sombere 

weersverwachting vertrokken op zaterdag 24 

augustus toch 18 personen richting Friesland. Bij 

vertrek regende het al een beetje, maar bij 

Amsterdam waren we de buien al vooruit gesneld.  

De eerste afspraak was: eerste stop op de Kleine 

Praambult bij de Oostvaardersplassen. Dankzij het 

rustige tempo van kopman Koene Vegter die in 

zijn  nieuwe bolide een grote zelfbeheersing 

toonde, bereikten we in gesloten formatie, via de 

afslag Almere Buiten-West, het afgesproken punt. 

Met zoveel vogelaars is de Kleine Praambult wel 

erg klein. We zagen, op enige afstand, enkele 

Grote Zilverreigers, Lepelaars, Bruine 

Kiekendieven en heel veel Grauwe Ganzen. Na een 

slok koffie uit de thermosfles ging het verder 

richting Emmeloord. We namen de afslag Lemmer 

en bereikten de Sondeler Leien. Hier waren 

honderden Goudplevieren te bewonderen. Ook 

zagen we grote groepen Kieviten en enkele 

Holenduiven. 

We vervolgden de route via  Oude Mirdum en 

even later waren we bij de vogelkijkhut van de 

Mokkebank. In het ondiepe water voor de hut 

zwommen honderden eenden, waaronder 

Pijlstaarten en Wintertalingen. Verder op het meer 

dobberden honderden Knobbelzwanen, die 

gezelschap hadden van 4 Zwarte Zwanen. Omdat 

we vanuit de hut niet of nauwelijks over het 




