
Verslag natuurexcursie Meijendel op 22 september 2018 
 

Het was een bewolkte en tamelijk frisse ochtend en daardoor was het nog niet druk in 
Meijendel, zodat we onze auto’s bij het bezoekerscentrum konden parkeren en een gunstig 
vertrekpunt hadden voor onze wandeling. 
We waren met z’n achten en wandelden in een rustig tempo door het gevarieerde  
duingebied, ondertussen zoekend naar paddenstoelen. En de eerste die we vonden, en dan 
meteen in een flink aantal, was 
 

 
           
de Groene knolamaniet (Amanita phalloides) en kort erna de Gewone zwavelkop 
(Hypholoma fasciculare). Van de Parelamaniet (Amanita rubescens) vonden we enkele door 
de droogte misvormde exemplaren. 
We wandelden onder Eiken die vol zaten met eikels en later in een dennenaanplant. Een 
Fluweelboleet (Xerocomus subtomentosus) trok onze aandacht. Er stonden veel soorten 
Russula’s waarvan we de volgende soorten op naam konden brengen: Scherpe kamrussula 
(Russula amoenolens), Regenboogrussula (Russula cyanoxantha), Geelwitte russula (Russula 
ochroleuca), Braakrussula (Russula emetica). 
 

           
Kardinaalsmuts                                                         Russula 

 
We kwamen terecht in een gebied met hoge duinen begroeid met eiken en op de bodem 
prachtige mossen. Veel Lelietjes van dalen (Convallaria majalis) bevatten trosjes oranje 
bessen. Hier zagen we Kaneelkleurige melkzwammen (Lactarius quietus) staan, de 
Zwavelmelkzwam (Lactarius chrysorrheus), het Eikenbladzwammetje (Gymnopus 
dryophilus) en de Slanke trechterzwam (Clitocybe gibba) en op een dode tak de 
Twijgkorstzwam (Stereum ochraceoflavum) én een Gewone hertenzwam  (Pluteus 
cervinus). Toen er even een zonnestraal doorkwam vloog er een Bont zandoogje rond. 
We kruisten het fietspad tussen het bezoekerscentrum en het strand en kwamen nu in het 
gebied naast de infiltratieplassen van het waterwinbedrijf Dunea. Dit is een smal 



slingerend duinpaadje met Duindoorns, Dennen en Meidoorns. Hier zagen we weer andere 
paddenstoelen: veel Groene knolamanieten (Amanita phalloides), Gepeperde melkzwam 
(Lactarius piperatus), Roodbruine slanke amaniet (Amanita fulva),  
Panteramaniet (Amanita pantherina), Viltig judasoor (Auricularia mesenterica), 
Parelstuifzwam (Lycoperdon perlatum), Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) en Berkenzwam 
(Piptoporus betulinus). Tot tweemaal toe vloog er een groep Lepelaars over, zo laag dat 
we die we goed konden waarnemen. 
We zagen weer andere paddenstoelen: Gele knolamaniet (Amanita citrina), Gele 
korstzwam (Stereum hirsutum), Gewone krulzoom (Paxillus involutus), Biefstukzwam 
(Fistulina hepatica), 
 

      
Twijgkorstzwam                                                      Zwavelzwam 

 
Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense), Gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum), 
Grote parasolzwam (Macrolepiota procera), Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) en de 
Helmmycena (Mycena galericulata). We bewonderden het gedrag van een Hoornaar en 
zagen langs het pad uitgebloeide Driedistels (Carlina vulgaris) staan. 
 
Het ging harder waaien, het werd donkerder en er vielen al wat regenspetters zodat we 
terugliepen naar de auto’s, maar eerst genoten we van een kop koffie in het restaurant. 
Het was een gevarieerde wandeling, maar door de zeer droge zomer waren er in deze tijd 
van het jaar nu opvallend weinig paddenstoelen aanwezig. 
 
Gerard Verroen. 
 


