
Excursieprogramma Zomer/Herfst 2022 van PaddenstoelenWerkGroep ”De Noordkop”. 

Zaterdag 20 augustus. De eerste excursie van het paddenstoelenseizoen gaat naar ’t Oude Hof te Bergen 
(NH) vooral vanwege de vele Boleten en Gordijnzwammen die er in augustus meestal te vinden zullen zijn. 
Verzamelen om 10:30 u op de parkeerplaats hoek Meerweg en Sluislaan. Een oude buitenplaats met oude 
bomen. Kans op Roodnetboleet, Zijíge inktzwam, Houtboleet, Inktboleet enz. Mobiel: 0629299052. 

Zaterdag 27 augustus. Excursie naar het Heilooërbos. Vertrek 10:30 vanaf de Kattenberg, schuin tegenover het 
landhuis Nijenburg aan de westkant van de Kennemerstraatweg. 
Parkeren in de berm van de Nijenburgerweg, het weggetje ten noorden van het landhuis of aan het eind van de 
Westerweg /begin Komlaan bij tuincentrum Meijer. Mobiel: 0629299052. 

Zaterdag 3 september. Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl. Een uniek duingebied met de mooiste 
zwarte dennenbossen van Nederland. Op zoek naar o.a. Boletus mendax, Druppelparasol enz. Verzamelen om 
10:30 op de parkeerplaats voor restaurant Duinvermaak aan het eind van de Breelaan te Bergen NH. 
Mobiel: 0629299052. 

Zaterdag 10 september. Excursie Nyenrode Breukelen. Niet voor niets is het park van “Nyenrode Business 
University” het nog steeds onovertroffen kroondomein No1 van de NMV. Verzamelen om 10:30 op de 
parkeerplaats van het kasteel (door het poortgebouw meteen rechtsaf). Mobiel: 0629299052. 

Zaterdag 17 september. Excursie naar Landgoed Elswout. Elswout is zonder twijfel de mooiste buitenplaats 
van Nederland en bekend vanwege de fantastische mos heuvels en waterpartijen, stinsenflora en bijzondere 
paddenstoelen. Verzamelen om 10:30 op de parkeerplaats naast het poortgebouw. Kom je met de auto?  Let 
op want tegenwoordig is het betaald parkeren. Tarieven: €1,50 per uur, €6,50 per dag.  
Opgeven Mobiel: 0629299052. 

Zaterdag 24 september. Vaarexcursie door het Ilperveld, NEM excursie. Vertrek 10:30 vanaf het voormalige 
bezoekerscentrum van het Ilperveld. Kanaaldijk 32A / 1121NX /Landsmeer. We varen door het 
veenweidegebied om op 3 verschillende eilandjes naar paddenstoelen te zoeken. Locaties; berkenbroekbos, 
veenmosrietland en voormalig boerenland. Mobiel: 0629299052. 
 
Zaterdag 1 oktober. Excursie naar het Heilooërbos. Vertrek 10:30 vanaf de Kattenberg, schuin tegenover het 
landhuis Nyenburg aan de westkant van de Kennemerstraatweg. 
Parkeren kan meestal in de berm van de Nyenburgerweg, (het weggetje ten noorden van het landhuis) of aan 
het eind van de Westerweg /begin Komlaan bij tuincentrum Meijer. Mobiel: 0629299052. 

Zaterdag 15 oktober. Excursie naar het Robbenoordbos. Vanwege de vele bijzondere paddenstoelen van het 
afgelopen decennium gaan we er ook dit seizoen met veel enthousiasme naar toe. Het plan is deze locatie twee 
keer per jaar te gaan bezoeken. Verzamelen om circa 11:00 uur aan het eind van de Sluitgatweg bij de Radio-TV 
zendmast (deze is vanaf de A7 te zien) Voor de Afsluitdijk rechts afslaan s.v.p..  
Opbelexcursie: Mobiel: 0629299052. 

Zaterdag 22 oktober Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl. We gaan vandaag naar de omgeving van de 
Oude Baaknolweg. Hier zijn nog restanten te vinden van het zeldzame korstmosdennenbos. Kans op (Rode 
Lijst)soorten als de Gele ridderzwam, Witbruine ridderzwam en div. (vezel)truffelsoorten. Vertrek om 10:30 uur 
vanaf restaurant de Bokkensprong.  
Telefonisch opgeven op de vrijdagavond voor de excursie tussen 18:00 en 20:00. Mobiel 0629299052.  

Zaterdag 29 oktober. Excursie naar de graslandpaddenstoelen. We vereren eerst de paddenstoelrijke Bierdijk 
(waddendijk) met een bezoek.  Daarna gaan we naar een andere beroemde dijk. Opbelexcursie 0629299052. 
Verzamelen om 10:30 langs de N99 bij Gulf tankstation Akkerweg/Parallelweg. Telefonisch opgeven op de 
vrijdagavond voor de excursie tussen 18:00 en 20:00. Mobiel 0629299052. 

Zaterdag 5  november. Excursie naar de kustduinen ten zuiden van het Kennemerstrand. NEM excursie. 
Kustduinen die bekend staan vanwege de nieuwe soorten. Vorig jaar vonden we hier de Grijswitte 
schijnridderzwam weer terug. (2e vondst van Nederland). Verzamelen om 10:30 bij het roestige monument aan 



het IJmuiderslag met coördinaten 99.3/495.8. Hier mag in deze tijd van het jaar vrij worden geparkeerd.  
Telefonisch opgeven op de vrijdagavond voor de excursie tussen 18:00 en 20:00.  Mobiel 0629299052 

Zaterdag 12 november. Excursie Zwanenwater. NEM excursie. Op zoek naar de paddenstoelen van de zeereep 
in het kader van de NEM. Op de terugweg lopen we langs de oeverzones van het tweede meer op zoek naar 
allerlei moeraspaddenstoelen en bezoeken daarna nog een beroemd duingrasland vanwege de bijzondere 
wasplaten die er voorkomen. Verzamelen om 10:30 uur aan de hoofdingang van het Zwanenwater aan de Zuid 
schinkeldijk te Callantsoog. Telefonisch opgeven op de vrijdagavond voor de excursie tussen 18:00 en 20:00. 
Mobiel 0629299052  

Zaterdag 19 november. Excursie naar de Oude kleidijken van de Harger- en Pettemerpolder. We gaan op 
zoek naar graslandpaddenstoelen zoals de Grootsporige champignon, Ridderwasplaat en Bruine 
trechtersatijnzwam. Vertrek om 11:00 uur vanaf restaurant de Bokkensprong of om 10:30 vanaf de noordkant 
van station Alkmaar centraal. Telefonisch opgeven op de vrijdagavond voor de excursie tussen 18:00 en 20:00. 
Mobiel 0629299052  

Met vriendelijke groet, 

Martijn Oud: DC PWG “De Noordkop” 

Tel: 0629299052 

 

                           

 

 

Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld, en eindigen om ongeveer 

16.00 uur, afhankelijk van het enthousiasme en de hoeveelheid paddenstoelen. Als bij excursies 

OPBELEXCURSIE! staat wil dat zeggen dat deelnemers de excursieleider de avond voor de 

excursiedatum tussen 18.00 en 20.00 uur moeten bellen om zich aan te melden ivm vervoer.  Onder 

slechte omstandigheden kan de excursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of 

naar een ander gebied te verplaatsen. 

I.    Van de deelnemers aan de excursies van de Paddenstoelenwerkgroep wordt verwacht dat zij zich 

aan de aanwijzingen van de excursieleider(s) houden. Het verzamelen van paddenstoelen voor 

nadere studie dient zo bescheiden mogelijk te gebeuren; eventueel losse en niet verder benodigde 

exemplaren worden liefst onopvallend in het terrein teruggeplaatst. Er worden geen 



paddenstoelen verzameld voor consumptie. Er wordt van uit gegaan dat deelnemers zich 

conformeren aan het plukstandpunt van de Nederlandse Mycologische Vereniging. ( 

www.mycologen.nl )  

II.     In principe zijn de excursies, in overleg met de excursieleider, voor iedereen toegankelijk. 

Deelname geschiedt volledig op eigen risico. 

III.    Van de excursieleider(s) wordt verwacht dat hij/zij zelf voor de benodigde vergunningen zorgen. De 

excursie deelnemers geven de namen en bijzonderheden van de eventueel voor nader onderzoek 

meegenomen paddenstoelen door aan de coördinator. Hiervan wordt een soortenlijst 

samengesteld en doorgestuurd naar de excursie deelnemers. 

IV.     De coördinator stuurt aan het eind van het jaar alle waarnemingen op naar de provinciaal 

coördinator van de NMV 

 

 


