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Noordse Stormvogel - 3 2 - 1 

Jan van Gent - 1 - - 1 

Papegaaiduiker - 1 - 1 

Zilvermeeuw - 10 2 4 I 4 

Kleine Mantelmeeuw - 2 1 1 

Kokmeeuw - 4 3 1 

Blauwe Reiger - 1 1 

Meerkoet 1 - 1 

Eend 6 23 5 I 24 

Zomertaling - 1 1 

Scholekster - 2 2 

I Torenvalk - 5 1 I 4 

Bruine Kiekendief - 1 - 1 

Vlaamse Gaai - 2 2 

Kauw 9 5 4 10 

Bonte Specht - 1 - 1 

Gierzwaluw - 2 - 2 

Merel - 8 5 3 

Spreeuw - 8 3 5 

Huismus - 2 2 

Koolmees - 2 1 1 

Houtduif - 1 - 1 

Duif 5 1 2  7 8 I 2 

Turkse Tortel - 5 3 2 

Terugb l i k  op de paddestoe lencu r
sus 
Kees Verweij 

Dit jaar hebben we ons weer aktief in de padde
stoelenwereld bewogen en we dachten hiermee 
vele leden een groot plezier te hebben gedaan. 
Vroeger waren we in dit opzicht verwend, want de 
wat oudere leden zullen ongetwijfeld Frans van 
den Berg herinneren, die eerst in het Buurthuis en 
later in het Jan Verwey Natuurcentrum zijn praat
jes over paddestoelen hield. Deze voordrachten 
gingen vaak vergezeld van excursies naar bijvoor
beeld zijn gel iefde Panneland in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen . Verschil lende excursies heb 
ik met hem meegemaakt en hij raakte daarbij niet 
uitgepraat over zijn paddestoelen. Ik moet ook 
echt bekennen, dat hij hierover een formidabele 
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kennis had verzameld. Dit verdiende eens te meer 
bewondering, daar hij op vele andere terreinen 
een minstens zo grote kennis had. Ook als ik hem 
voor een lezing in Noordwijk moest ophalen vanuit 
De Zi lk praatte hij in de auto honderd u it over zijn 
paddestoelen, die hij bijna als zijn kinderen be
schouwde. 

Hartezwammetje 

Na zijn helaas wat vroege dood is het een poosje 
stil geworden rond de paddestoe len. Zo nu en dan 
kwam Hans Adema in het Natuurcentrum onze 
paddestoelenkennis weer eens opfrissen, maar 
dat was lang niet zo intensief als voorheen. Velen 
binnen onze vereniging vonden het toch een ge
mis. 

Vandaar onze euvele moed om dit jaar te starten 
met een heuse paddestoelencursus. Ik voelde me 
bepaald nog niet op het niveau van Frans van den 
Berg . Ik houd mij per s lot van rekening nog niet zo 
lang in intensieve mate met deze materie bezig. 
Maar wanneer niemand begint, komt er ook niets. 

Ik geloof, dat we inderdaad kunnen terugzien op 
een zeer geslaagde cursus. Het leuke vond ik, dat 
we met z'n allen ook duidelijk van elkaar hebben 
geleerd. ledereen had op z'n minst wel een beetje 
ervaring en alles bij elkaar vormde dat een behoor
lijke hoeveelheid kennis. 

Na de theorieavond op 4 september togen we wel 
driemaal het veld in. Op 9 september gingen we 
eerst naar het landgoed Leeuwenhorst Het zag er 
aanvankelijk naar uit, dat we weinig zouden vin
den, want door de droogte was er in de direkt daar
aan voorafgaande periode nog maar weinig te 
vinden. Gelukkig kwamen er tegen het weekeinde 
enkele fikse buien, waardoor de natuur zich be
hoorlijk kon herstellen. We vonden verschillende 
leuke soorten, die heel representatief waren voor 
de totale paddestoelenflora. Zo troffen we direkt al 
bij het begin enkele Gewimperde Aardsterren, de 
Breedplaatwortelzwam en de indrukwekkende Za
delzwam. Mooie soorten waren verder de Ge
waaierde Buisjeszwam, de Hertezwam en de 

Zwavelzam. Het zou te ver voeren al de gevonden 
soorten te vermelden, want het waren er in zo'n 
twee uurtjes ettel ijke tiental len. 

De excursie naar het Panneland in de Amsterdam
se Waterleidingduinen, twee weken later, was zo 
mogelijk nog meer spectaculair. De Groene Knola
maniet, bekend als de meest g iftige paddestoel, 
die in Europa is te vinden, maakt steeds weer d ie
pe indruk. I ets minder bekend, maar bijna zeker zo 
giftig, was de Weidetrechterzwam. Ook van deze 
soort vonden we verschi l lende exemplaren. Verder 
vonden we de eerste Vliegenzwam. Een leuke ver
rassing was verder een mooi exemplaar van de 
Berkeboleet, die er bijna naast stond. Naast enke
le grote soorten van de Anijschampignon troffen 
we enkele prachtige houtzwammen aan als de 
Vosrode Weerschijnzwam, de Biefstukzwam, de 
Porseleinzwam en de Kardinaalsmutsvuurzwam. 
Alleen al hun namen spraken bijzonder tot onze 
verbeelding. De meeste deelnemers konden er bij
na niet genoeg van krijgen, maar na u iteindelijk 
zo'n vier uur werd het de meest fervente mycoloog 
toch wel wat te veel .  We konden ruim honderd 
soorten op ons lijstje noteren. 

Met deze laatste excursie was het in feite afgelo
pen, maar op verzoek van de deelnemers brach
ten we op zaterdagmorgen 1 4  oktober nog een 
bezoek aan het landgoed De Horsten te Wasse
naar. Ook hier weer een keur van interessante en 
mooie soorten. Naast vele soorten russula's ont
dekten we koraalzwammen en Witte Kluifjeszwam
men. Op houtstronken troffen we ondermeer de 
Witte Bu ltzwam, de Grijze Gaatjeszwam, de Ton
derzwam, de Platte Tonderzwam en de Blauwe 
Kaaszwam. Ook dit laatste is maar een greep uit 
de bonte en kleurrijke verzameling van deze bijzon
dere bosbewoners. 

Berkenboleet 

I n  totaal waren er bijna 20 deelnemers ,  een mooi 
aantal om aan het werk te kunnen gaan. Uit de 
vraag om voor het volgend jaar weer zoiets op te 
zetten,  mag worden gekonkludeerd ,  dat deze cur
sus, die zeker ook zijn beperkingen kende, beslist 
aan zijn doel heeft beantwoord . 
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