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Waarnemingen paddenstoelen in Noordwijk 2006 
 
Lutgarde Roelandt 
 
De PWN (Paddenstoelen Werkgroep Noordwijk) 
heeft in 2006 iedere tweede zaterdag van de maand 
één van de natuurgebieden van Noordwijk 
afgezocht naar paddenstoelen. Die gebieden zijn de 
Coepelduynen,  Oud en Nieuw Leeuwenhorst, een 
stuk dennenbos in de Noordduinen en het gebied 
Langeveld van ZHL. We hebben daar bij elkaar 
bijna 300 soorten gevonden. 
De meeste soorten hebben we direct in het veld op 
naam kunnen brengen. De meer moeilijke en 
zeldzame soorten hebben we ’s maandagsavonds in 
het Jan Verwey Natuurcentrum gedetermineerd. 
Het voert te ver om alle soorten hier te noemen, 
maar wie een complete lijst wil hebben kan deze 
bij Lutgarde opvragen. De soortenlijst bestaat uit 
plaatjeszwammen, buikzwammen, ascomyceten of 
zakjeszwammen, korstzwammen en myxomyceten 
of slijmzwammen. Daaronder bevinden zich 
meerdere soorten van de Rode Lijst. 
 
De Coepelduynen hebben we drie keer bezocht. 
Eén van die bezoeken was een open excursie voor 
leden van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging. Deze excursie trok een dertigtal 
liefhebbers uit het hele land. Eén van de bijzondere 
soorten die toen gevonden zijn was de Purperen 
champignonparasol, een zeer zeldzame Rodelijst-
soort. Verder vonden we in een stuifplek leuke 
soorten zoals het Zandtulpje en het Zandputje. Ook 
werden daar wasplaten gevonden, zoals de 
Kabouterwasplaat. 
In de Noordduinen hebben we twee maal een stuk 
monotoon dennenbos bezocht. Het is een gebied 

met een aparte wereld aan paddenstoelen. Zo 
vonden we daar de Koperrode spijkerzwam en de 
Melkboleet. 
Aan Leeuwenhorst hebben we vier bezoeken 
gebracht. Dit gebied is heel rijk aan paddenstoelen. 
Hier wordt dan ook een flink deel van de 
soortenlijst gevuld. Het is ook niet voor niets dat 
de jeugdclub van onze vereniging hier hun 
paddestoelenzoektocht houden. Hier vind je nog de 
“Rood met witte stippen” , het Eekhoorntjesbrood, 
Stinkzwammen en een bijzondere soort als de 
Kostgangersboleet. Ook de Groene knolamaniet is 
hier gevonden, een soort waar door de media dit 
jaar nogal heftig aandacht aan besteed is. 
Een bijzonder gebied is Langeveld.  
Hier heeft het Zuid-Hollands Landschap een 
natuurontwikkelingsprogramma uitgevoerd, waar-
bij het landschap drastisch is gewijzigd.  
De grondwaterstand is een stuk verhoogd, er is 
veel bos gekapt en grote delen zijn geplagd. Er zijn 
een duinbeek en vier nieuwe paddenpoelen 
gegraven. Vooral op de geplagde terreinen zijn 
allerlei pioniersplanten en mossen opgekomen. 
Hier hebben we het Blauwgroen trechtertje 
gevonden. Het is ook een Rodelijst-soort, bedreigd 
met uitsterven. De verwachting is dat we in dit 
terrein nog meer bijzondere soorten gaan vinden. 
 
We kunnen terugkijken op een mooi en erg lang 
paddenstoelenjaar. Het paddenstoelenseizoen, 
vanouds de herfst tot aan de eerste vorst, duurde 
langer dan normaal, want tot 31 december heeft het 
niet gevroren. Dat hield in dat we tot het einde van 
het jaar konden blijven genieten. 

 

Blauwgroen trechtertje, (Omphalina chlorocyanea) Noordwijk, Langeveld 16-12-2006 foto’s: Jan Jacobs 

 




