
Verslag excursie Meijendel op 14 oktober  2017 
 
Vandaag gaan we een wandeling maken in het Wassenaars duingebied Meijendel. Het is prachtig 
weer, volop zon en een hoge temperatuur en we hopen hier paddenstoelen te vinden, want die 
zouden hier volop voorkomen. Het aantal deelnemers aan deze excursie is zeven en allen zijn 
geïnteresseerd in paddenstoelen, maar natuurlijk kijken we ook naar andere natuurzaken. 
We parkeren de auto’s op het parkeerterrein bij de ingang van Meijendel en zijn van plan in een 
cirkel door het gebied te lopen, zodat we door diverse terreinen komen, zoals de duinen, het 
loofbos, het dennenbos, het vroegere landbouwgebied en dergelijke. Wel is overal de invloed van 
de drinkwater voorziening merkbaar in de vorm van infiltratieputten en de slenken. 
Het is nog niet erg druk, maar we zijn zeker niet alleen; vooral in het begin worden we gepasseerd 
door mensen die hier een wandeling met hun hond maken, en die, als we gefascineerd naar een 
bijzondere paddenstoel staan te kijken, vragen wat we aan het doen zijn. 
We lopen over een niet al te breed pad richting waterbekkens, laten de toegang tot het niet vrij 
toegankelijke Kijfhoek en Bierlap rechts liggen en komen in het opener duingebied. Hier zien we 
enkele Kramsvogels en veel struiken van Kardinaalsmuts, herkenbaar aan de roodpaars gekleurde 
vruchtjes, maar we zien ook vele soorten paddenstoelen. Langs het smalle zandpad bloeit nog Valse 
salie, Reigersbek en Koningskaars; we zien een rups van de Veelvraat (Macrothylacia rubi). In het 
duinzand staat nog het geel bloeiende Echt walstro en ontdekken we ook Liggend walstro en 
Bezemkruiskruid. Bij een uitzichtpunt over een duinmeer zien we Rode heidelibel en 
Houtpantserjuffer vliegen en horen en zien we een Buizerd; verderop vliegt nog een vlinder, een 
Kleine vos. 
 

           
Reigersbek                                                               Rups van de Veelvraat (Macrothylacia rubi) 
 
Het is nu aanmerkelijk drukker, veel wandelaars en als we op het fietspad richting strand komen 
ook veel fietsers. We gaan nu zuidwaarts en komen door het voormalige landbouwgebied. Tot nu 
toe hebben we al 60 verschillende soorten paddenstoelen op naam kunnen brengen, maar in dit deel 
van de wandeling zien we veel minder soorten. Dan gaan we door het dennenbos oostwaarts richting 
beginpunt en zien we weer wat meer paddenstoelen. We steken een slenk over en wandelen over 
het fietspad terug naar het parkeerterrein genietend van het uitzicht over het open duinlandschap. 
Terug bij de auto’s blijkt dat het nu zeer druk is in Meijendel, het is ook zo’n prachtige zonnige en 
warme dag, en wij hebben ruim zeventig soorten paddenstoelen kunnen determineren, 
waaronder enkele minder algemeen voorkomende soorten; een leerzame en interessante wandeling 
in een mooi gebied. 
Gerard Verroen. 

                             
Gele berkenrussula                        Narcisamaniet                         Schotelkluifzwam   
(Russula claroflava)                       (Amanita gemmata)                 (Helvella macropus) 



Op naam gebrachte paddenstoelen Meijendel  14 oktober 2017: 
 
 

1. Platte tonderzwam  (Ganoderma 
lipsiense) 

37.  Roodbruine slanke amaniet  (Amanita 
fulva) 

2. Rimpelende melkzwam  (Lactarius 
theiogalus) 

38.  Scherpe collybia  (Collybia peronata) 

3. Puntmutswasplaat  (Hygrocybe 
acutoconica) 

39.  Kruidige melkzwam  (Lactarius 
camphoratus) 

4. Geelwitte russula  (Russula ochroleuca) 40.  Zwavelmelkzwam  (Lactarius 
chrysorrheus) 

5. Nevelzwam  (Lepista nebularis) 41.  Wollige bundelzwam  (Hemipholiota 
populnea) 

6. Zandpadvezelkop  (Inocybe lacera) 42.  Paarse korstzwam  (Chondrostereum 
purpureum) 

7. Gewone fopzwam  (Laccaria laccata) 43.  Lila satijnvezelkop  (Inocybe lilacina) 

8. Gewone zwavelkop  (Hypholoma 
fasciculare) 

44.  Papegaaizwammetje  (Hygrocybe 
psittacina) 

9. Gekraagde aardster  (Geastrum triplex) 45.  Gewoon elfenschermpje  (Mycena pura) 

10. Zwartwordende wasplaat  (Hygrocybe 
conica) 

46.  Narcisridderzwam  (Tricholoma 
sulphureum) 

11. Gewoon vuurzwammetje  (Hygrocybe 
miniata) 

47.  Panteramaniet  (Amanita pantherina) 

12. Spitse knotszwam  (Clavaria falcata) 48.  Populiermelkzwam  (Lactarius 
controversus) 

13. Geel hoorntje  (Calocera cornea) 49.  Rechte koraalzwam  (Ramaria stricta) 

14. Oranje mosbekertje  (Peziza rutilans) 50.  Gewone berkenboleet  (Leccinum 
scabrum) 

15. Gele aardappelbovist  (Scleroderma 
citrinum) 

51.  Gesteelde stuifbal  (Tulostoma brumale) 

16. Botercollybia  (Rhodocollybia butyracea) 52.  Roodbruine schijnridderzwam (Lepista 
flaccida)  

17. Groene knolamaniet  (Amanita 
phalloides) 

53.  Heide aardster  (Geastrum schmiedelli) 

18. Zwarte kluifzwam  (Helvella lacunosa) 54.  Berkenzwam  (Piptoporus betulinus) 

19. Oorlepelzwam  (Auriscalpium vulgare) 55.  Bundelmycena (Mycena arcangeliana)  

20. Zwartpurperen russula  (Russula 
undulata) 

56.  Loodgrijze bovist  (Bovista plumbea) 

21. Radijsvaalhoed  (Hebeloma 
crustuliniforme) 

57.  Fluweelboleet  (Xerocomus 
subtomentosus) 

22. Echte honingzwam  (Armillaria mellea) 58.  Stinkparasolzwam  (Lepiota cristata) 

23. Schotelkluifzwam  (Helvella macropus) 59.  Roestvlekkenzwam  (Collybia maculata) 

24. Tweekleurige vaalhoed  (Hebeloma 
mesophaeum) 

60.  Stobbezwammetje  (Kuehneromyces 
mutabilis) 

25. Donzige melkzwam  (Lactarius 
pubescens) 

61.  Narcisamaniet  (Amanita gemmata) 

26. Spekzwoerdzwam  (Merulius tremellosus) 62.  Dooiergele mestzwam  (Bolbitius titubans) 

27. Parelstuifzwam (Lycoperdon perlatum)   63.  Schotel russula  (Russula velenovskyi) 

28. Amethistzwam  (Laccaria amethystina) 64.  Duinparasolzwam  (Lepiota erminea) 

29. Sombere honingzwam  (Armillaria 
ostoyae) 

65.  Koeienboleet  (Suillus bovinus) 

30. Gele berkenrussula   (Russula claroflava)  66.  Peenrode melkzwam  (Lactarius 
deterrimus) 

31. Gele knolamaniet  (Amanita citrina) 67.  Roze spijkerzwam  (Gomphidius roseus) 

32. Verblekende russula  (Russula 
exalbicans) 

68.  Gele korstzwam  (Stereum hirsutum) 

33. Geweizwammetje  (Xylaria hypoxylon) 69.  Heksenschermpje  (Mycena rosea) 



34. Graskleefsteelmycena  (Mycena 
epipterygia) 

70.  Goudvliesbundelzwam  (Pholiota adiposa) 

35. Parelamaniet  (Amanita rubescens) 71.  Kaneelkleurige melkzwam  (Lactarius 
quietus) 

36. Langsteelfranjehoed  (Psathyrella 
conopilus) 

72.  Biefstukzwam  (Fistulina hepatica) 

 
 


