
Verslag excursie Loonse en Drunense Duinen op 27 januari 2018 
 
Het was al behoorlijk druk op het parkeerterrein bij restaurant De Roestelberg in 
Kaatsheuvel toen wij er om 10 uur met twee auto’s arriveerden; we waren met z’n achten. 
Het was een rustige, milde maar bewolkte winterdag met aan het eind van de wandeling 
zowaar nog wat zonneschijn. Een specifiek thema voor deze excursie hadden we niet; we 
zouden wel zien wat we tegenkwamen. 
Vanaf het restaurant ging het meteen omhoog tegen de steile zandheuvel op met 
daarachter, vanaf de top goed te overzien, een grote zandvlakte met enige groene plekken 
erin. We wandelden in oostelijke richting op de grens van duinen en bos en al gauw zagen 
we een Grote bonte specht tegen een berkenstam zitten. Op het hout van een dode stronk 
ontdekten we enkele paddenstoelen: Gewone zwavelkopjes (Hypholoma fasciculare). Het 
had de voorgaande weken flink geregend en daardoor stoof het zand niet, maar was de 
bovenlaag vochtig. Er lag een groene waas van algen over, maar er groeide hier en daar 
ook wat gras en er waren grote plekken met mos. Tussen dit mos ontdekten we enkele 
kleine oranje-rode schijfjes: het Groot oranje mosschijfje (Octospora humosa) en er 
groeiden opvallend veel kleine donkere paddenstoeltjes, Zandkaalkopjes (Deconica 
montana).  
 

      
Groot oranje mosschijfje                           Haarmos                       Gewone zwavelkopjes                                      
(Octospora humosa)                                  (Polytrichum spec.)      (Hypholoma fasciculare) 
 
Het gras bleek Buntgras te zijn (Corynephorus canescens) en het mos was een Haarmos 
(Polytrichum spec.). Op sommige plaatsen groeide tussen dit mos ook korstmos, wat vooral 
opviel door de lichtgrijze kleur ervan tegenover de donkergroene kleur van het mos. Dit 
korstmos bestond uit twee soorten: Rood bekermos (Cladonia coccifera) met helderrode 
kelkjes en Heidestaartje (Cladonia crispata).  
 

          
Rood bekermos                                                 Heidestaartje  
(Cladonia coccifera)                                           (Cladonia crispata)  
 
Tussen het Buntgras ontdekten we tijdens een koffiepauze ook een grassoort, Vroege haver 
(Aira praecox). 
Onder een Grove den (Pinus sylvestris) met er omheen wat berken zagen we op een dode 
stronk de Teervlekkenzwam (Ischnoderma benzoinum) en het Gewoon elfenbankje 



(Trametes versicolor) en verderop het Fopelfenbankje (Lenzites betulinus). Op een dode 
berkenstam groeide de Berkenzwam (Piptoporus betulinus).  
 

         
Berkenzwam                                           Gewoon elfenbankje  
(Piptoporus betulinus)                             (Trametes versicolor) 
 
Het was hier in het open zandlandschap heel rustig; er waren in het zand plekken met veel 
ronde keutels en urinesporen, waarschijnlijk een baltsplek van Reeën want er waren 
opvallend veel sporen van het Ree te zien. Genietend van de stilte wandelden we nu 
richting de bosstrook om zo naar ons beginpunt terug te keren. Het dennenbos had 
zichtbaar te lijden gehad van de beide januaristormen, want er lagen veel afgewaaide 
takken en zelfs geheel omgewaaide bomen. Op een oude rottende tak zagen we een 
mooie, rode Myxomyceet , de Paarse korstzwam (Chondrostereum purpureum), de Oranje 
druppelzwam (Dacrymyces stillatus) en ook, op een stronk, de Dennenmoorder 
(Heterobasidion annosum) en het Fluweelpootje (Flammulina velutipes).  
 

                          
Paarse korstzwam                                            Dennenmoorder  
(Chondrostereum purpureum)                          (Heterobasidion annosum) 
 
In de bomen hoorden en zagen we diverse vogels: Goudhaantje, Pimpelmees, Koolmees en 
Boomklever. 
En zo arriveerden we weer bij onze auto’s en was deze rustige excursie ten einde. 
Gerard Verroen. 
 


