
 

  

Paddenstoelenreis 

Terschelling 

November 2022 



Oss, 27 september 2022 
 
Beste deelnemers, 
 
Gelukkig is het gaan regenen, En de eerste paddenstoelen rijzen de grond uit.  
Hopelijk is dat ook in november het geval op Terschelling.  
Hierbij al vast enige basisinformatie over boot, fiets en verblijf. Nadere info over paddenstoelen op 
Terschelling volgt. 
 
Reisleiding: 
De reisleider(s) voor deze reis zijn: 
Herman Sieben, tel;. 06 20898748. h-sieben@home.nl 
Willy Jansen: tel: 06 57349423. willjansen@hotmail.com  
 
Verblijf:  
Strandhotel Terschelling 
Badweg Formerum 4 
8894 KW Formerum Terschelliing 
0562-448629 
 
Boot:  
Heenreis: 7 november 10.05 vertrek Harlingen, aankomst Harlingen aankomst Terschelling 12.00 uur  
Terugreis: 11 november 15.05 vertrek Terschelling, aankomst Harlingen 17.00 uur 
De reisleiding is om 12.00 uur aanwezig bij de aankomst. Wij zullen dan gezamenlijk een fiets huren 
bij Zeelen. Zeelen is gevestigd tegenover de aankomst van de boot. 
 
De bootkosten zijn op eigen rekening, mocht U op 7 november een andere boot op een later tijdstip 
nemen, graag een berichtje. U dient zelf de kaartjes te bestellen, digitaal of aan de balie in Harlingen. 
Zie ook: https://www.rederij-doeksen.nl/dienstregeling 
 
Fiets:  
De kosten van het huren van een fiets is inbegrepen bij de prijs. Mocht U een elektrische fiets willen 
huren, dan is dat op eigen rekening minus kosten gewone fiets. Zeelen zorgt ook voor het brengen en 
ophalen van de bagage. We fietsen met elkaar naar het hotel, en zullen indien er paddenstoelen zijn, 
onderweg zo nu en dan stoppen. U dient voor de lunch op 7 november zelf te zorgen. Het avondeten 
op 7 november is in het hotel. Op de andere dagen hebben we een lunchpakket van het hotel.  
 
Verslag 
Het is gebruikelijk en ook gewenst om na de reis een verslag samen te stellen. Het wordt door deelne-
mers en toekomstige reisgenoten zeer op prijs gesteld. Bovendien werkt het als een tastbare herinne-
ring aan de reis. Bij een korte reis, zoals deze, hoeft dat geen lang verslag te zijn. Wel wordt een ieder 
gevraagd er een kleine bijdrage aan te leveren. 
 
Wij hopen op een heel gezellige en zeer geslaagde reis! 
 
Met vriendelijke groet, namens de reisleiding  
Herman Sieben en Willy Jansen 
 
Magda Gerlach, Secretariaat ARC 



DE DEELNEMERS 

Dick en Gea Warringa 
Anneke Koper 
Marijke Kooijman 
Joop en Ineke de Wit 
Bert Oude Egbrink 
Joke Jansen 
Anne Kreffer 
Geert van Poelgeest 
Adrie Hogervorst 
Anje Oosterhuis 
Alex de Meijer 
Trudy Drüggen 
Marianne Doornveld 
Tineke Hirschler (samensteller verslag) 

DE REISLEIDERS 

Willy Jansen en Herman Sieben 

Geschiedenis van Terschelling 
 
De oudste bewoningsresten op Terschelling dateren van rond 850, toen een houten kerkje werd gebouwd op 
een heuvel bij Striep of Stryp.  
Het eiland is in de middeleeuwen ontstaan nadat een zandplaat met de naam De Schelling samen ging met het 
oostelijker gelegen eiland Wexalia, de middeleeuwse naam voor het gebied van Oost-Terschelling.  
De Watersnood van 1287 is een belangrijk moment geweest in de vorming van het huidige Terschelling en de 
rest van het Waddengebied. Voor die tijd was het eiland te voet bereikbaar vanaf de Friese kust naar Hoorn. 
Hierdoor was Hoorn de belangrijkste plaats op het eiland. Na de ramp was de passage niet meer mogelijk, en 
kwam de verbinding op West te liggen. Hierdoor werd West-Terschelling de belangrijkste plaats. 
De totale strandlengte is zo'n 40 kilometer. In het hoogseizoen herbergt het eiland meer dan driemaal zoveel 
mensen als in de winter. Terschelling kent sinds 1875 de zeevaartschool ''Willem Barentsz''.  



Maandag 7 november Naar Terschelling en het Strandhotel 
 
Op de boot ontmoeten we al reisgenoten, al snel gaat het over waarnemingen melden en hoe je met deze kan melden 
via de app van waarneming.nl. Buiten zien we de grote stern, grote mantelmeeuw, aalscholver en de zilvermeeuw. 
Deze worden direct op waarneming.nl gemeld. Het idee van enkele rode hokken midden in de Waddenzee vind ik een 
leuk idee. 
We komen van de boot af en zien Herman en Willy die ons begroeten met een hartelijke handdruk en stralende ogen. 
Er worden belangrijke vragen gesteld: wil je een dames of herenfiets, een gewone of een elektrische fiets. Ik antwoord 
een gewone, waar ik later spijt heb, want oh, oh de vele hellingen en de wind. 
We fietsen met wind mee en stoppen regelmatig om de eerste paddenstoelen te zoeken en de fotograferen. Ik kan 15 
nieuwe soorten melden, dat is een prachtig begin. 
Zonder er erg in te hebben fietsen we zo’n 10 km en komen bij het hotel aan, het laatste stukje lopend tegen de steile 
helling; ben gelijk verliefd op deze plek. 
’s Avonds leren we een nieuw woord, pruïneus. Niemand kent de betekenis en in de vele paddenstoelenboeken vinden 
ook geen verklaring. Joke zoekt het woord op internet. Ze vindt iets wat er sterk op lijkt. We moeten ontzettend lachen 
als we de straatbetekenis (gerimpeld balzakje) op internet lezen. 
 
Geert van Poelgeest 

De route naar ons hotel 

Zandaardtong Duinfopzwam 

Slijmsteelstropharia 
De eerste paddenstoelen onderweg naar het Strandhotel 



Dinsdag 8 november 2022  
 
Start van de dag 
In de duisternis van de nacht is er een prachtig licht van de volle maan rond ons strandhotel. Om 6.30 uur hoor ik de 
vroege vogels die al buiten gaan wandelen. Om 8.00 uur mogen we de huiskamer betreden voor een heerlijk ont-
bijt. Tijdens de zonsopgang en een kopje koffie vraagt Herman onze aandacht voor het plan van vandaag. Met een 
zelf samengesteld lunchpakket willen we om 9 uur op pad gaan. Maar is een accu spoorloos. ‘Niemand de deur 
uit’… in een donker hoekje staat een zwarte tas met de bewuste fietsaccu. Vijf minuten later dan gepland gaan we 
het steile duin af.  
Boschplaat, Thijssesplak 
Onderweg zien we prachtige parasolzwammen. Toch stappen we niet af. We genieten van de fietstocht, de geel-
groene herfstkleuren en een stralende zon. Bij de Boschplaat, Thijssesplak, stappen we af. Onmiddellijk gaan we 
paddenstoelen zoeken. Het gebied is pas gemaaid, de kleine fraaie wasplaten nodigen ons uit om het hele zompige 
gebied af te struinen. De kruipwilg maakt het milieu geschikt voor vele paddenstoelen. 
Er is een gure wind en we besluiten verder te gaan lopen. Maar we nemen toch de fiets naar het andere deel van 
Thijssesplak dat ook gemaaid is. Hier zien we rijkelijk de cranberry groeien (Vaccinium macrocarpa), die ook wel 
veenbes wordt genoemd. Sommige van ons willen meer paddenstoelen zien dus we stappen weer op. 
De kust, Paal 16 
We besluiten verder te gaan en niet voor elke paddenstoel af te stappen. Enkelen van ons kunnen de verleiding niet 
weerstaan. En even later gaan we allemaal het veld in om de fopzwam, vlakbij het zandblauwtje, op naam te bren-
gen.  
Er is al een poosje geen internetverbinding: waar zijn we? Gelukkig is er een oude ‘oerolkaart’. Dan maar verder op 
het innerlijke kompas en het geluid van een scheepshoorn. 
Op een zonnig duintje gaan we zitten om de lunch te nuttigen, kijkend naar een mooie russula en een rosse spring-
staart.  
Zeereep en strand bij Kaap Hoorn 
De grote verleider is nu de vezelhoed en daar vinden we ook een oude pop van de St.Jansvlinder. Duin op, duin af 
gaan we op zoek naar paddenstoelen van de zeereep. Een prachtig zonnig licht schijnt over de duinen en de zee. 
Tussen de jonge duintjes op het strand vinden we biestarwegras met een gal. Ook konijnenkeutels met springstaar-
ten en Mestmycena. De echte speurders onder ons ontdekken het zandtulpje. Op het brede strand is het dringen 
om op de knieën ‘een gebed’ en de mooiste foto te kunnen maken. Zou het tulpje weglopen…  
Bovenop de zeereep staan geurende en oude duinstinkzwammen. Iedereen wil ze bewonderen. 
 
Naar eigen inzicht 
Op eigen gelegenheid fietst iedereen terug naar het strandhotel. Twee van ons rijden naar de fietsverhuurder in 
Formerum om een fiets na te laten nakijken. Die fiets krijgt een nieuw zadel en de ketting wordt op spanning ge-
bracht. Dat rijdt weer beter. In ons onderkomen wordt nagepraat over alle vondsten. Om klokslag 18.30 uur krijgen 
we een heerlijke kerrieschotel. Met nieuwe energie gaan velen van ons aan de grote, goed verlichte tafel determi-
neren, onder leiding van Herman en Willy. 
 
Anneke Koper 

De route van dinsdag 

Het Strandhotel 



Waar zijn de eigenaren van al deze fietsen? Die zoeken paddenstoelen op Thijssesplak! 

Gewoon vuurzwammetje, Zwartwordende wasplaat en Geurende wasplaat 



In de rij voor…. het Zandtulpje! 

We hadden niet hoeven zoeken want vlak naast 

het hotel vond Adrie deze Zandtulp! 



‘s Avonds na het diner is de tijd om te determineren 



Woensdag 9 november 
Vandaag is het woeste woensdag, vanwege de weersvoorspelling is deze dag de rommeldag, een planning kan niet 
worden gemaakt. Bij het verzamelen om 9:00 uur lijkt het er heel even op dat we allemaal op tijd zijn, maar nee, toch 
een telaatkomer. Maandag beleven we wind, dinsdag regen en vandaag beide. In de ochtend blijft het min of meer 
droog dus we gaan naar het Hoornse bos, een schraal dennenbos. Niet zo ver zei de leiding, als het dan regent ben je 
snel weer thuis. Na een straffe tocht komen we aan. Een bos van hoge dennen met op de bodem een tapijt van licht-
bruine dennennaalden. Veel bruingekleurde paddenstoelen, maar ook soorten met prachtige gele, oranje en rode tin-
ten. In grootte is er ook variatie, meest klein en een paar groot, waaronder de prachtige appelrussula (waarschijnlijk). 
Onze groep blijft veel bij elkaar en bij een mooi exemplaar vormt zich een rijtje voor de foto. Een paar zwerven echter 
uit, gelukkig laten ze wel weten als er iets bijzonders gevonden is. Zo kunnen we allemaal genieten van de dennenor-
chis en de Stekeltrilzwam.  
We worden naar een open stuk geleid, vanuit het bos komen we op een open stuk met heide en korstmossen die bijna 
licht geven, zo mooi. Er staan onder andere heide knotszwammen, oh mijn lievelingsknotsen hoor ik iemand roepen. 
Via een loofboombos en kabouterpad naderen we onze fietsen weer, verbazingwekkend hoe dichtbij we daarbij zijn 
gebleven. Er nadert noodweer, dus hop op de fiets om voor de nattigheid weer binnen te zijn.  
Tussen de middag zie ik weer een nieuwe manier om paddenstoelen mee te nemen voor nadere bestudering, alumini-
umfolie eromheen, dat is in de NMV gebruikelijk. Net of je een barbecue gaat beginnen.  
De middag is een strandexpeditie mogelijk. Onder leiding van Marijke zoeken we naar strandaanspoelsels, wier en 
schelpen. Een meerderheid van de deelnemers trekt naar de rand bij zee, er is een zeehond te zien, de laatkomers 
hebben pech.  
In het hotel worden de schelpen gesorteerd en krijgen we nog verder uitleg. Een heel leuke afwisseling met de pad-
denstoelen en erg passend op een eiland. Een idee voor strand-vondsten-reis krijgt vorm.  
In de avond wordt de determineertafel gedeeld voor schimmel en strandvondsten.  
 
Anna Kreffer 

Route incl. strandvondsten 

Dennenvlamhoed op dennenappel en Appelrussula 



Pauzes horen er ook bij 

Gele knotszwam SL Heideknotszwam 



Gal in bezemkruiskruid Gal in biestarwegras Wilgenbezemmijt 

Beurszwam (li) en Donker hazenoor 

Ei van de Duinstinkzwam en uitgebluste Duinstinkzwam 



Op zoek naar aanspoelsels op het strand worden ook een zeehond en sneeuwgorzen gespot 



De gevonden 
schatten worden 
afgespoeld door 
Ineke.  
 
En dan worden ze 
 ‘s avonds onder 
inspirerende bege-
leiding van Marijke 
op naam gebracht.. 



10 november 2022 
Het halletje staat al voor acht uur vol met mensen omdat de deur naar het restaurant nog dicht zit. Dan komt Herman 
de trap af. Hij heeft een T-shirt aan met paddenstoelen. Dat ziet er heel mooi uit maar volgens Herman is het geen fijn 
shirt omdat het zo stug is. Hij biedt aan dat mensen wel even mogen voelen. Aiiii, bijna een @MeToo momentje! Tij-
dens het ontbijt showt hij het nog even uitgebreid op de Catwalk. 
We gaan vandaag naar het Groene strand en misschien voor een kop koffie naar de Walrus. Voor het eerst lukt het 
ons om in groep te fietsen. De truc is om heeeeel langzaamaan te fietsen en bij een flink hellinkje af te stappen. Na 
enkele verkeerde afslagen komen we bij het Groene strand. Dat blijkt niet bereikbaar i.v.m. heel hoog water door 
springvloed en aanlandige wind. Dan maar aan de koffie. De Walrus blijkt de Walvis. We wachten 10 min tot die open 
gaat. De koffie is heerlijk en het wachten waard. Evenals de taart met échte slagroom. 
We kunnen niet apart betalen en daarom schiet Herman alles voor. 
We fietsen een klein stukje terug en proberen een volgende ingang naar het Groene strand. Ook dat is niet mogelijk 
i.v.m. een teveel aan water. Op de derde plek lukt het wel. We parkeren de fietsen en gaan op pad. We lopen over 
een gemaaid pad tussen lage bosschages en kleine boompjes. Ondanks het maaien vinden we leuke dingen. Een 
Groenwordende koraalzwam, een Oranje melkzwam, een Gegordelde gordijnzwam en waarschijnlijk een Galgordijn-
zwam. En een mini duindoornvuurzwam niet te vergeten die Adri tijdens het plassen ziet. 
Tegen 13 uur lunchen we aan de rand van het pad. We kijken uit op het hoogste duin van Terschelling. Dat loopt steil 
omhoog. Op drie vrouwen na klimmen we allemaal omhoog, de een wat sneller dan de ander. Het uitzicht over zee en 
de westpunt is prachtig. Er liggen ruim 50 zeehonden op een zandplaat. 
Drie vrouwen nemen nog enkele duintoppen mee want je weet maar nooit wat daar voor paddo’s staan. Dat levert 
nog een Helmstropharia op.  
De dames vinden op de terugweg de leesbril van Herman midden op het pad! Dat is de tweede keer vandaag. 
Na de wandeling splitst de groep zich op waarbij de meesten kiezen voor de route langs de waddendijk. Bij de Walvis 
sluiten ‘de drie vrouwen’ weer aan. Daarna maken we nog enkele stops op de drooggevallen kwelders. We zien een 
dode babyzeehond. Verder rotganzen, jodelende wulpen, tureluurs en kieviten.  
Er worden weer strandvondsten verzameld om ‘s avonds mee aan de slag te gaan.  
Met een forse wind in de rug fietsen we langs de dijk tot aan Formerum. Daar steken we met de fiets aan de hand de 
dijk over en fietsen door Formerum naar het strandhotel. De laatsten komen om 17.15 uur binnen. Die missen ‘de val 
van Joop’. Boven aan de steile helling naar het hotel heb je niet veel vaart meer, áls je tenminste fietsend naar boven 
gaat. De voet van Joop glijdt van de trapper en de fiets begint achteruit te rijden. Joop valt op zijn billen en achter-
hoofd. De schade leek mee te vallen maar het kwam toch harder aan 
dan gedacht.. We krijgen bij het eten naast een salade zomaar versge-
bakken friet. Wat een lekkere traktatie!  
Herman neemt het programma voor morgen door, we vertrekken om 
tien uur. En hij staat alvast stil bij Vlieland volgend jaar. En bij daarop 
volgende paddenstoelenreizen naar andere eilanden. En wie weet is er 
ook animo voor een reis met strandvondsten? Marijke wil die wel lei-
den… Het idee wordt positief ontvangen! 
Vrijwel iedereen werpt zich na het eten op ofwel de paddo’s ofwel de 
strandvondsten. We sluiten om tien uur af. Alweer een geslaagde dag! 
 
Tineke Hirschler 

Koffiepauze in de Walvis Route donderdag 



Vanaf de Walvis naar het hoogste duin. Het is een 
hele klim maar het uitzicht is de moeite waard! 



Van linksboven met de klok mee 
Bruine bekerzwam—Gegordelde gordijnzwam—Helmstropharia– Kleine aardster— 
Duinfranjehoed— Levertraanzwam 



Van linksboven met de klok mee 
Okergele vezeltruffel—Oranje dwergmycena—Dooiergele mestzwam—Parelstuifzwam— 
Peervormige stuifzwam — Prachtvlamhoed—Rossige melkzwam 



Vrijdag 11 november  
 
Helaas is het vandaag al weer de laatste dag van het verblijf in het Strandhotel Formerum op Terschelling.  

Tegen acht uur in de morgen druppelen langzamerhand onze reisgenoten de eetzaal binnen om te kunnen genieten 
van het heerlijke ontbijt dat is uitgestald. Ook het lunchpakketje mag weer klaargemaakt worden. Wat dat betreft ont-
breekt het ons aan niets in dit bijzondere hotel.  
Buiten lijkt het echter anders dan de voorgaande ochtenden, toen konden we vanaf onze ontbijttafel elke dag genie-
ten van een prachtig gekleurde wolkenlucht boven de duinen en de zee, nu is het helaas zwaar bewolkt.  
Voor de laatste maal kunnen we nog een blik werpen op de grote posters die boven aan de wand hangen. Het zijn di-
verse afbeeldingen van vooroorlogse passagiersschepen van de Holland Amerika lijn en van andere maatschappijen 
die in de vorige eeuw duizenden passagiers vervoerden naar de andere kant van de grote plas! En dat was nog eens 
iets anders dan een twee uur durende luxe overtocht over de Waddenzee met één van de luxe boten van rederij Doek-
sen.  
Het gewei van het hert dat boven de open haard hangt, is volgens informatie een gewei van de laatste wadden-eland 
die in 1873 werd afgeschoten. Naast het gewei hangt een afbeelding van een kleurrijke, glimmende en zwevende zee-
meermin, zij is hopelijk op een andere manier aan haar eind gekomen….  
Toch past dit alles wel in deze nostalgische inrichting.  
Alexander, de eigenaar van het bedrijf, wil ons wel iets vertellen over de historie van dit hotel. Zo’n 12 jaar is hij de 
eigenaar en het hotel. Voor de oorlog stond hier een strandpaviljoen dat door de Duitsers werd afgebroken in verband 
met de Atlantikwal. Na de oorlog mocht op deze unieke locatie herbouwd worden: een droomlocatie met vanuit de 
eetzaal een majestueus uitzicht op het Noordzeestrand, de zee en de duinen.  
Ooit was het een danshotel, de verhoogde dansvloer is nog een herinnering aan die tijd. Later werd het de plaats voor 
het biljart… en sinds het biljart is ingewisseld voor de ontbijttafel, lijkt het alsof er helemaal niets meer is vernieuwd in 
dit vriendelijke logement.  
En deze dagen worden op de tafels allerlei vondsten uitgestald, en bestaande uit diverse paddenstoelen en zwammen, 
maar ook talrijke strandvondsten en andere bijzonderheden.  

Als dank voor de gastvrijheid zingen we met elkaar nog het lied dat iedere Nederlander wel kent. Het versje gaat over 
de paddenstoel die dit jaar is gekozen tot de paddenstoel van het jaar: de vliegenzwam. Kabouter Spillebeen zit op 
deze paddenstoel heen en weer te wippen, de rode paddenstoel met de mooie witte stippen.  Helaas hebben we deze 
vliegenzwam niet gezien tijdens onze zoektochten, maar wel vele andere soorten.  

Nadat iedereen heeft afgerekend bij de bar en z’n bagage heeft klaar gezet, kunnen we naar buiten gaan om daar de 
eigen fiets te zoeken. Iedere morgen weer een heel gepuzzel om uit een rij van 18 gelijke Gazelles je eigendom zoeken.  

We gaan deze laatste dag naar het gebied langs de Longway. Dit lange schelpenpad werd tussen 1914 en 1925 dwars 
door de bossen en duinen aangelegd. Het was een werkgelegenheidsproject voor Engelse werkloze arbeiders. Het ver-
haal gaat, dat zij iedere dag het lied 'It's a long way to Tipperary' zongen en sindsdien draagt het fietspad de naam: de 
Longway.  

Ook het bos dat ten noorden van dit pad ligt, is toen aangelegd. Het bos bestond vooral uit Oostenrijkse dennen die 
veel water uit de bodem onttrokken. Later heeft Staatsbosbeheer andere soorten bomen aangeplant waardoor het 
bos meer divers is geworden.  

We verwachten en hopen dan ook allerlei soorten paddenstoelen te zien.  
Tijdens de fietstocht langs de Longway worden de fietsen zo nu en dan aan de kant gezet en duiken we de duinen of 
de bossen weer in. Helaas is het ook dit jaar erg droog geweest op Terschelling en door de harde wind is veel strooisel 
weggevaagd.  
Het is dus goed zoeken tussen de afgevallen herfstbladeren, maar al gauw wordt iedereen weer enthousiast over een 
aantal vondsten. Maar ik, als beginneling in de mycologie, moet bij iedere vondst, heel goed luisteren, kijken en op-
letten, het determineren in de paddenstoelen-wetenschap is een hele kunst. 
Waarom heeft deze paddenstoel zulke aparte buisjes, wat is dat met deze rare kleur? 

Proef eens even: smaakt het peperachtig of proef je anijs? Mag dat dan, proeven van een paddenstoel? Een rare bo-
leet? Een muizenstaartzwam, een gewone franjezwam (waarom is deze gewoon?), ruik eens even, zou dat… 
De smakelijke melkzwam, smaakt die naar rijstebrij? We zien nog een oude valse cantharel, druivenpitjes en zwarte 
kluifzwammen, en nog zoveel meer. Ook de geringde ridderzwam schijnt een mooie vondst te zijn, iedereen wordt erg 
enthousiast en velen bestuderen dit bijzondere exemplaar.  
Dan zien we plotseling tussen het strooisel van de dennennaalden iets groens: het zijn de blaadjes van de dennenor-
chis, die hier in augustus volop zullen gaan bloeien. Iedereen wordt weer enthousiast, een reden om in augustus terug 
te komen?  



Vervolg 11 november 
 
Voor de prachtige rode Appelrussula buigen we allemaal nog eens de knieën om deze prachtige soort op de foto te 
zetten. Vooral belangrijk blijkt de rode zweem onder aan de steel te zien… dus nog belangrijker dan de prachtige hoed 
van deze russula.  
 
Uiteindelijk is iedereen tevreden en langzamerhand fietsen we terug naar  
West-Terschelling, waar we de fietsen kunnen inleveren bij Zeelen, het fietsverhuurbedrijf. 
Als afsluiting nemen we in een restaurantje bij de haven nog een consumptie.  
Een probleem ontstaat als blijkt dat we niet persoonlijk kunnen afrekenen, maar dat het totale bedrag per groep be-
taald moet worden. Individueel afrekenen per pin is niet moge-
lijk en bijna niemand heeft meer contant geld op zak…. 
Gelukkig wordt dit uiteindelijk ook weer opgelost en we zoeken 
de boot op.  
 
Het waren vijf heerlijke dagen op dit mooie Waddeneiland, met 
een verblijf in een hotel om nooit te vergeten, een prima en 
deskundige reisleiding en gezellige reisgenoten. 
 
 

Gea Warringa 

Voor de laatste keer pakken we onze fietsen... 

Witte en Zwarte kluifzwam 
Koperrode gordijnzwam 



OVERZICHT EN BESCHOUWING PADDENSTOELENWAARNEMINGEN 
 
In totaal zijn er 180 soorten paddenstoelen gezien/geregistreerd. Het merendeel van de waarnemingen is 
tijdens deze week vastgelegd op Waarneming.nl. Voor alle duidelijkheid de link op waarneming.nl geeft een 
overzicht van alle waargenomen soorten. Hier zitten ook een aantal waarnemingen bij van niet-deelnemers 
van ARC-KNNV week. Er is tijdens de week alleen macroscopisch gedetermineerd.  
 
Gelukkig had het eind oktober/begin november wat geregend op Terschelling, zodat de omstandigheden re-
latief redelijk zijn. Echter als we de verspreidingsgegevens van deze week vergelijken met dezelfde periode in 
andere jaren op Terschelling of Vlieland dan valt het op dat er in andere jaren vaak meer vruchtlichamen van 
paddenstoelen zijn te vinden. Mogelijk dat de droogte in augustus en september hiermee te maken heeft.  
 
Terschelling staat bekend om zijn zeldzame Gordijnzwammenflora in de schrale dennenbossen. Helaas heb-
ben we moeten constateren dat ook hier meer vergrassing t.g.v. de stikstofdepositie voorkomt. Zo waren de 
schrale dennenbossen langs de Longway bij West- Terschelling 35 jaar geleden in dezelfde periode een  
gordijnzwammeneldorado. Interessant is de vraag of de Gordijnzwammen zijn verdwenen of dat ze dit jaar 
niet fructifieerden. Gezien de gevoeligheid van Gordijnzwammen voor stikstofdepositie zou het wel eens een 
structurele achteruitgang kunnen zijn. Het zou goed zijn als hier eens systematisch naar gekeken kan worden 
op Terschelling. Toch vonden we bij Kroonpolders wel fantastische exemplaren van de Gegordelde gordijn-
zwam en de Boomloze gordijnzwam. 
 
We hebben een aan aantal interessante en/of zeldzame soorten gevonden. Op de eerste dag vinden we  
meteen de zeldzame Zandaardtong. Een Rode Lijst soort, en slechts op een tiental plekken bekend in Neder-
land (ook de Brede en Slanke aardtong zijn gevonden). 
Ook bijzonder is de vondst van Dennenorchisroest op Dennenorchis. Een soort die tot nu toe alleen op  
Terschelling en bij Schoorl is gevonden. Dat hij zo zeldzaam is, heeft natuurlijk te maken met de  
relatieve zeldzaamheid van de Dennenorchis en dat er weinig mensen naar roesten kijken. 
Ook een zeer zeldzame vondst is de Grauwstelige russula. Een soort van vochtige schrale naaldbossen. Hij is 
in Nederland slechts bekend van een vijftal vindplaatsen. 
Totaal hebben we 12 soorten wasplaten gevonden. Bijzonder zijn de vondsten van de Stinkende wasplaat en 
de Verblekende wasplaat.  
 
Hier vindt je het overzicht van de tussen 7-11 november op Terschelling waargenomen soorten  
paddenstoelen, vastgelegd op Waarneming.nl. Door deze link per soort aan te klikken kan je de  
waarnemingen lezen en de bijgevoegde foto zien.  
 
 
ANDERE WAARNEMINGEN 
 
Ook al is dit een echte paddenstoelenweek, we hebben natuurlijk ook naar andere soorten gekeken. En we 
hebben zelfs een middag langs het strand bij Formerum o.l.v. Marijke naar strandvondsten gezocht.  
Zeven soorten wier langs het stand bij Formerum. En deze schelpen hebben we gevonden. Natuurlijk vindt je 
langs het stand ook geleedpotigen! 
En verder zijn er 18 soorten mossen en korstmossen waaronder het zeldzame Mosoogje gevonden. 
En tenslotte de planten, wantsen, kevers, gallen, vliegen en muggen, zoogdieren en nachtvlinders die zijn 
gevonden. 
 
 
 
 
 
 

https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=11&start_date=2022-11-06&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species
https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=19&start_date=2022-11-07&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species
https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=7&start_date=2022-11-07&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species
https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=13&start_date=2022-11-07&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species
https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=12&start_date=2022-11-07&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species
https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=10&start_date=2022-11-07&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species
https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=15&start_date=2022-11-07&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species
https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=16&start_date=2022-11-07&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species
https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=17&start_date=2022-11-07&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species
https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=18&start_date=2022-11-07&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species
https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=2&start_date=2022-11-07&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species
https://waarneming.nl/locations/22698/species/?species_group_id=8&start_date=2022-11-07&end_date=2022-11-11&filter_month=&filter_year=&include_exotic_and_extinct=on&use_local_taxonomy=on&own_species=all+species


Wilp, 10 januari 2023 
 
Dag Terschelling-gangers, 
 
We hebben met elkaar een mooie week gehad op Terschelling. We zagen veel paddenstoelen, ook de soorten van 
de duinen en de zeereep die velen van ons in hun eigen omgeving nooit tegenkomen.  
En zoals het natuurliefhebbers betaamt hadden we ook oog voor andere zaken. Het is speuren met elkaar, leren 
van elkaar en vooral ook genieten van een leuk en enthousiast gezelschap.  
Hopelijk zien jullie dat terug in dit verslag. 
 
Tineke Hirschler 
 
 

De laatste vondsten: 
Brede of Kleverige aardtongen—Geringde ridderzwam—Fijnschubbige boleet—Franjezwam 



TERSCHELLING: VAN BOS TOT STRAND 


