
Verslag excursie Breede Water op 26 oktober 2019 
 
Het is herfst en dus het seizoen van de paddenstoelen, maar vandaag organiseren we een 
excursie in de duinen van Voorne, naar het Breede Water, en daar verwacht je niet direct 
veel paddenstoelen. Maar als er weinig paddenstoelen zijn is er altijd wel iets anders te 
zien in dit gevarieerde gebied. Verwachtingsvol beginnen we rond half elf met z’n zessen 
aan de wandeling naar het Breede Water. Het vinden van het beginpunt, een kleine 
parkeerplaats bij Rockanje aan de rand van het duingebied, was nog een probleempje. 
Het eerste deel van de wandeling volgen we even een doodlopende asfaltweg naar enkele 
woningen die hier staan. Vervolgens gaat de route over op een zanderig duinpad, 
slingerend door het duin en met moerasachtige zijkanten. Hier en daar bloeien nog wat 
Koekoeksbloemen en Paarse dovenetels, maar veel is het niet. En dan ontdekken we de 
eerste paddenstoelen: langs het zanderige pad staan Hazelhoenchampignons (Agaricus 
phaeolepidotus ) en Echte honingzwammen (Armillaria mellea), op dood hout staan 
Gewone zwavelkoppen (Hypholoma fasciculare). Verderop zien we diverse 
Heksenschermpjes (Mycena rosea).  
 

               
Hazelhoenchampignons                                                       Gewone zwavelkoppen  
(Agaricus phaeolepidotus )                                                  (Hypholoma fasciculare) 
 
Oók langs het pad zien we Plooirokjes (Parasola plicatilis), een heksenkring van 
Nevelzwammen (Clitocybe nebularis) en Grote parasolzwammen (Macrolepiota procera). 
Een flinke groep stevige, gele paddenstoelen hier in de duinen blijkt de Narcisridderzwam 
(Tricholoma sulphureum) te zijn. Ook de Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense) zien 
we voordat we via een zijpad aankomen bij het vogelscherm bij het Breede Water.  

 

                      
Nevelzwammen                                 Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense) 
(Clitocybe nebularis) 



 
Maar waar is het Breede Water gebleven? Jaren geleden lag hier een flink duinmeer en nu 
is het slechts een moerasachtige vlakte met hier en daar water en begroeid met een 
lichtgroen gekleurd gewas, zonder bloemen. Het blijkt allemaal Moerasandijvie (Senecio 
congestus) te zijn! En het gebrek aan water is veroorzaakt door te weinig neerslag  
gedurende de laatste jaren. 
 

                        
Moerasandijvie (Senecio congestus)                      Plooirokjes (Parasola plicatilis) 

 
We speuren met onze verrekijkers naar vogels, maar die zien we niet, wel een grazende 
Ree. 
Na een lunchpauze hier wandelen we via een andere route terug naar de parkeerplaats 
waarbij we onderweg nog een Paarse schijnridderzwam (Lepista nuda) zien.  
 

 Paarse schijnridderzwam (Lepista nuda) 
 
 
Rond twee uur zijn we terug bij de auto’s. Al met al hebben we toch nog wat 
paddenstoelen gezien, maar geen vogels; echter wel een Ree. 
 
Gerard Verroen. 
 


