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F-8 (2023) Nederland, Vlieland.  

In november is Vlieland meestal een eldorado voor paddenstoelen. Dat heeft onder meer met 
het relatief vochtige en zachte microklimaat te maken. Er komen ongeveer 500 soorten 
paddenstoelen voor. Deze soortenrijkdom heeft alles te maken met de verschillende ecotypen 
op het eiland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De op schrale duingrond aangeplante dennenbossen leveren veel bijzondere soorten op 
zoals Denneneekhoorntjesbrood, Melkboleet, Gele Ridderzwam en de Slijmige Gordijnzwam. 
Op de schrale (duin)graslandjes o.a. van de Kroonpolders, zijn een tal van aardtongen en 
wasplaten (16 soorten) te vinden, maar ook verschillende soorten Koraal-en knotszwammen, 
zoals de Zonnegloedknotszwam. En natuurlijk in de witte zeereepduinen en grijze duinen 
vinden we aan dit biotoop 
gerelateerde soorten als 
Helminktzwam, Duinstinkzwam, 
Duinfranjehoed, Duinfopzwam en 
stuifballen en stuifzwammen. Voor dit 
laatste biotoop zullen we dankbaar 
gebruik maken van de KNNV-gids over 
zeereeppaddenstoelen. In 2021 
vonden we tijdens de KNNV week bijna 
200 soorten. Zie ook op 
waarneming.nl. 
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 We verblijven centraal op het eiland en zullen ons verplaatsen per fiets (wind mee en tegen!) 
en wandelend. Vanzelfsprekend hebben we ook aandacht voor andere flora en fauna. De 
bootreis is geen onderdeel van de reissom, dus voor eigen rekening! Het avondeten, naar 
eigen keuze valt niet onder het hotelarrangement en is ook op eigen kosten. Merendeels 
wordt er gefietst naar de locaties. Je kunt de fiets op de boot meenemen of fiets/ e-bike huren 
op het eiland. 

 

 

 

 

 

 

Voor reisgegevens zie volgende pagina ! 
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F-8 (2023) Reisgegevens. 

(een * bij een onderdeel duidt op gegevens, die nog niet vaststaan.) 

Data :    maandag 6 november t/m vrijdag 10 november 2023. 
Aantal dagen:   5  
Reisleiding:    Herman Sieben en Willy Jansen. 
Reissom*:    *€ 310,- (Kosten 1-persoonskamer = € 110,-) 
Inschrijfgeld:   € 30,- (Het inschrijfgeld is deel van de totale  
    reissom).  
Soort reis:    hotel, ontbijt en lunchpakket (boot, fietshuur en  
    diners op eigen kosten)  
Thema:    paddenstoelen (met vanzelfsprekend ook aandacht 
    voor andere flora en fauna!)  
Zwaarte:    2-schoentjes (fietsen en wandelen). 
Aantal deelnemers:  minimaal: 8 max.: 16 
Informatie:    Herman Sieben  
Telefoon:    06-20898748. 
E-mail:    h-sieben@home.nl  
Opgave:    vóór 1 april 2023. 
Inschrijven:  in het hoofdmenu ziet U onder "Reizen 2023" een 
  kopje "Inschrijving 2023": daar kunt U alle   
  gegevens invullen tbv. een inschrijving voor een van 
  de reizen in 2023. 

 
 


