Excursieprogramma Zomer/Herfst 2019 van PaddenstoelenWerkGroep ”De Noordkop”
Zaterdag 17 augustus. Naar de Wimmenummerduinen, we wandelen langs de binnenduinrand, een afwisselend gebied op
de overgang van kalkarm naar kalkrijk duinzand. Loofhoutbosjes, afgewisseld met duingrasland en nog wat naaldhout. Het
wordt begraasd door koeien en paarden, dus mogelijk nog wat mestpaddenstoelen. Vertrek 10.30 uur vanaf de
parkeerplaats bij ingang Het Woud, tussen Egmond aan den hoef en Bergen. Toegangskaart verplicht en ter plekke
verkrijgbaar. Opbelexcursie 072-5895346. Leiding Kees Roobeek.
Zaterdag 24 augustus. Excursie naar ’t Oude Hof te Bergen (NH). Verzamelen om 10:30 u op de parkeerplaats hoek
Meerweg en Sluislaan. Een oude buitenplaats met oude bomen. Kans op roodnetboleet, zijíge inktzwam en houtboleet.
Zaterdag 31 augustus. Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl. Hier bevinden zich de mooiste zwarte dennenbossen
van Nederland. Op zoek naar de Smalsporige heksenboleet. Verzamelen om 10:30 op de parkeerplaats voor restaurant
Duinvermaak aan het eind van de Breelaan te Bergen (NH).
Zaterdag 21 september. Excursie naar het Heilooërbos. Vertrek 10:30 uur vanaf de Kattenberg, schuin tegenover het
landhuis Nyenburg aan de westkant van de Kennemerstraatweg.
Parkeren in de berm van de Nyenburgerweg ten noorden van het landhuis of aan het eind van de Westerweg /begin
Komlaan bij tuincentrum Meijer.
Zaterdag 28 september. Excursie Ilperveld , NEM excursie. Vertrek 10:30 vanaf het voormalige bezoekerscentrum van het
Ilperveld. Kanaaldijk 32A / 1121NX /Landsmeer of om 9:30 vanaf de noordkant van station Alkmaar centraal. We gaan met
een boot met schipper het veenweidegebied in om op 2 verschillende eilandjes naar paddenstoelen te zoeken. Locaties;
berkenbroekbos, veenmosrietland en voormalig boerenland.
Opbelexcursie: 0629299052 vanwege het max. aantal zitplaatsen in de boot.
Zaterdag 5 oktober. Excursie naar het Robbenoordbos. Een bijzonder bos waar de afgelopen decennia zeer veel
paddenstoelensoorten zijn gevonden. Verzamelen om circa 11:00 uur aan het eind van de Sluitgatweg bij de Radio-TV
zendmast (deze is vanaf de A7 te zien)
Zaterdag 12 oktober Excursie naar de Staatsbossen van Schoorl. We gaan vandaag naar de omgeving van de Oude
baaknolweg. Hier zijn nog restanten te vinden zijn van het zeldzame korstmosdennenbos. Kans op (Rode Lijst) soorten als
de Gele ridderzxwam, Witbruine ridderzwam en div. (vezel)truffelsoorten. Vertrek om 10:30 uur vanaf restaurant de
Bokkensprong.
Zaterdag 19 oktober. Excursie naar het Heilooërbos. Vertrek 10:30 vanaf de Kattenberg, schuin tegenover het landhuis
Nyenburg aan de westkant van de Kennemerstraatweg.
Parkeren in de berm van de Nyenburgerweg ten noorden van het landhuis of aan het eind van de Westerweg /begin
Komlaan bij tuincentrum Meijer.
Zaterdag 2 november. Excursie naar het duingebied ten zuiden van het Kennemerstrand. NEM excursie.
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. Met het openbaar vervoer is het iets lastiger; vanaf Amsterdam Sloterdijk gaat er een
bus lijn 82 naar halte Plein 1945 in IJmuiden, vandaar overstappen op lijn 4 met eindbestemming IJmuiderstrand.
Opbelexcursie i.v.m. vervoer; 0629299052
Zaterdag 9 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 o.a. moeraspaddenstoelen
(Sphagnum) en bezoeken daarna nog een beroemde duingrasland vanwege de bijzondere wasplaten o.a.Bruine wasplaat
(Hygrocybe colemanniana) en Karmozijnwasplaat( H.phaeococcinea)
Verzamelen om 10:30 uur aan de hoofdingang van het Zwanenwater aan de Zuidschinkeldijk te Callantsoog. Opbelexcursie
i.v.m. vervoer tel; 0629299052
Zaterdag 16 november. Excursie naar de Oude kleidijken van de Harger- en Pettemerpolder op zoek naar
graslandpaddenstoelen waaronder Wasplaten en satijnzwammen. Vertrek om 11:00 uur vanaf restaurant de Bokkensprong
of om 10:30 uur vanaf de noordkant van station Alkmaar centraal. Opbelexcursie i.v.m. vervoer; 0629299052
Martijn Oud: Coördinator PWG “De Noordkop”

