
ACTIVITEITEN VAN DE PADDENSTOELEN WERKGROEP DRENTHE 
(PWD) IN  2020 

 
EXCURSIES 

 
N.B. Alle excursies zijn dit seizoen gepland onder het voorbehoud dat dergelijke 
bijeenkomsten ook in die periode door de overheid zijn toegestaan. We moeten 
rekening houden met de mogelijkheid dat als gevolg van een onverhoopte nieuwe 
corona-uitbraak opnieuw beperkingen worden afgekondigd. Afgelastingen zullen op 
de website van de PWD worden aangekondigd en daarnaast worden rondgemaild aan 
de groep van geregelde excursiedeelnemers. 
  
Dit jaar worden door de PWD zeven excursies georganiseerd die vrij toegankelijk zijn voor 
belangstellenden, ook voor introducés, beginners en belangstellenden van buiten Drenthe. 
Alle excursies zijn gepland op de maandag. Ze beginnen om tien uur en duren tot in de 
middag. Voor informatie kun je bellen met de excursieleider. Vanaf een uur vóór en tijdens 
de excursies zijn de leiders ook mobiel bereikbaar. Bij ongunstige omstandigheden, zoals 
langdurige droogte, kan een excursie door een excursieleider worden afgelast. Dat wordt op 
de website van de werkgroep (https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/) bekend gemaakt, 
dus houd die site  gedurende het seizoen in de gaten! 
 Tijdens de excursies worden terreinen op paddenstoelen geïnventariseerd. Er zal ook 
aandacht zijn voor instructie van beginners. Het is aan te raden om goed schoeisel of 
laarzen mee te nemen. Vooral laat in het seizoen is hoge grasvegetatie vaak nat, ook als het 
niet heeft geregend. De lunch wordt gewoonlijk in het veld gebruikt en daarom is het 
raadzaam om een lunchpakket en iets te drinken me te brengen. Uit een oogpunt van 
milieuzorg en kostenbesparing is gecombineerd reizen naar de excursies zinvol. 
 Na afloop van de excursies worden geen volledige soortenlijsten aan de deelnemers 
toegezonden of op de website gepubliceerd. Dit in verband met de volle agenda van de 
excursieleiders tijdens het paddenstoelenseizoen en het later binnenkomen van 
nadeterminaties. Vaak worden per mail wel bijzondere vondsten gedeeld. Fotografen wordt 
geadviseerd zich te beperken tot in het veld met zekerheid herkende soorten of goede 
afspraken te maken met personen die gefotografeerd materiaal thuis determineren. In de 
praktijk blijkt er bij foto’s nogal eens wat mis te gaan met de naamgeving. In Cantharellus 
van 2021 zullen verslagen van de hier aangekondigde excursies worden opgenomen met 
selecties van bijzondere vondsten.  
   
Telefoonnummers en mailadressen van excursieleiders 
Eef Arnolds  0593-523645  06-15267415  eefarnolds@hetnet.nl 
Rob Chrispijn  0521-381934  06-43506780  rob.chrispijn@hetnet.nl 
Joop Verburg  0528-373131   06-38419852  verburg.joop@gmail.com 
 
Maandag 31 augustus. Landgoederen Overcingel en Valkenstijn in Assen. 
Landgoed Overcingel nabij het centrum van Assen is recent geschonken aan Stichting Het 
Drentse Landschap. Het is een vrij klein, maar zeer gevarieerd gebied met loofbos op rijke 
en arme grond. In het verleden zijn hier onder meer diverse stekelzwammen gevonden, 
maar van de laatste jaren zijn zeer weinig gegevens over paddenstoelen bekend. Het 
Drentse Landschap wil graag weten hoe de mycoflora er nu voorstaat, zodat bij het beheer 
rekening met deze groep kan worden gehouden. Landgoed Valkenstijn ligt ook in Assen en 
is eigendom van de gemeente, maar tegenwoordig eveneens in beheer bij Het Drentse 
Landschap. Ook hier is het zaak om mycologische gegevens te actualiseren, vooral voor een 
heel interessante beukenlaan die door het landgoed loopt. 
Verzamelen om 10 uur bij de ingang van Overcingel (coörd. 226,4 - 571,4). Leiding Eef 
Arnolds.  

https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/
mailto:rob.chrispijn@hetnet.nl


N.B. Houd er rekening mee dat het enige moeite kan kosten om nabij Overcingel een 
parkeerplaats voor de auto te vinden.  
 
Maandag 14 september. De Heest tussen Taarlo en Gasteren 
De Heest ligt in het hart van het stroomdallandschap van de Drentsche Aa bij de 
samenvloeiing van het Gastersche Diep en het Taarlosche Diep. Ten tijde van het veldwerk 
voor de paddenstoelenatlas was het gebied nog grotendeels cultuurgrasland. Sindsdien is 
het in z’n geheel omgevormd tot natuurgebied, waarbij veel grond is afgevoerd. Het is nu een 
prachtig natuurlandschap met bloemrijke, meer en minder schrale graslanden, 
elzenbroekbossen en wilgenstruwelen. Over de huidige mycoflora is vrijwel niets bekend. 
Verzamelen om 10 uur op de brink van Taarlo (coörd. 238,1 – 561,4). Leiding Eef Arnolds.  
N.B. Het meenemen van laarzen wordt voor deze excursie aanbevolen. 
 
Maandag 28 september. Het Eexterveld tussen Anderen en Eext. 
Het Eexterveld bestaat voornamelijk uit verschralend grasland en heide, met hier en daar 
bosjes, wilgenstruweel en veentjes. Bijzonder is de ligging op potklei, hetgeen tot uiting komt 
in de rijke en bijzondere plantengroei. En een bijzondere mycoflora! Het verleden heeft wel 
aangetoond dat ieder bezoek goed is voor een flinke soortenlijst met de nodige verrassingen, 
zelfs in droge jaren. Deze excursie wordt tevens gehouden in het kader van een project van 
de Nederlandse Mycologische Vereniging voor het inventariseren van paddenstoelen in 
waardevolle heidegebieden.   
Verzamelen om 10 uur langs de doodlopende westelijke zijweg van de Torenweg bij Eext 
(coörd. 243,5 - 559,7). Leiding Rob Chrispijn. 
 
Maandag 12 oktober. Bosjes in de oostelijke veenkoloniën. 
Het Drentse Landschap heeft aan de PWD gevraagd om speciale aandacht te schenken aan 
de paddenstoelen in een paar bosgebieden die deze organisatie bezit in de oostelijke 
veenkoloniën. Het gaat om het Buinenhornse Bos bij Nieuw-Buinen, het Knoesterbos bij 
Drouwenermond en het Bakkersbos bij Gasselternijveenschemond. Ze bestaan hoofdzakelijk 
uit gemengd loofbos, maar er zijn ook enkele dichte sparrenopstanden. Nabij het 
Buinerhornse Bos ligt een natuurontwikkelingsgebied met fraaie schrale graslandjes. Tijdens 
de kartering van Drenthe voor de Atlas waren de genoemde bossen nog jong. Toen al was 
duidelijk dat de mycoflora hier sterk afwijkt van die op de Drentse zandgronden. We zijn 
benieuwd welke paddenstoelen er tegenwoordig te vinden zijn. 
Verzamelen om 10 uur langs de weg door het Buitenhornse Bos aan de noordkant van 
Nieuw-Buinen (coörd. 259,6 – 555,7). 
N.B. Deze plek is alleen bereikbaar via de bebouwde kom van Nieuw-Buinen. De toegang 
via de Tweederdeweg-Noord is afgesloten voor autoverkeer. 
 
Maandag 26 oktober. Landgoederen Overcingel en Valkenstijn in Assen. 
Voor een introductie van deze gebieden wordt verwezen naar de aankondiging van 31 
augustus. 
Verzamelen om 10 uur bij de ingang van Overcingel (coörd. 234,15 – 556,8). Leiding Rob 
Chrispijn.  
N.B. Houd er rekening mee dat het enige moeite kan kosten om nabij Overcingel een 
parkeerplaats voor de auto te vinden.  
 
Maandag 9 november. Sparrenopstanden in Boswachterij Gieten.  
Deze excursie vindt plaats in het kader van het onderzoekprogramma in sparrenreservaten 
in Drenthe. De PWD heeft de taak op zich genomen om de ontwikkeling van de mycoflora in 
deze terreinen te volgen. In Boswachterij Gieten vinden we een paar zeer fraaie 
fijnsparrenpercelen die tot de top van Drenthe behoren. Heel interessant voor een bezoek is 
ook een oude opstand van Zilverspar met een rijke mycoflora. 
Verzamelen om 10 uur bij het Houtvester Kühn huis langs de Steenhopenweg tussen 
Drouwen en Papenvoort (coörd. 246,3 - 552,3). 



 
Maandag 23 november. Arboretum en golfbaan bij Zeijerveen.  
Het arboretum bestaat uit een parkachtig terrein met veel inheemse en uitheemse 
boomsoorten. Het maakt deel uit van een vrij recent aangelegd, omvangrijk natuur-en 
recreatieterrein tussen Assen en Zeijerveen. Een groot deel daarvan wordt ingenomen door 
een golfbaan, waar de grasstroken worden afgewisseld door loof-en naaldbosjes en 
waterpartijen met moerasvegetaties. Over de mycoflora van deze terreinen is erg weinig 
bekend, hoewel het terrein er veelbelovend uitziet.  
Verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats van de golfclub Assen, Ten Oeverstraat 11, 
Zeijerveen (coörd. 231,6 - 559,6). Leiding Joop Verburg. 

 
WERKGROEPAVONDEN 

Dit jaar zijn twee werkgroepavonden gepland, in aansluiting op PWD-excursies. Op deze 
avonden worden interessante vondsten van de voorafgaande excursie getoond en 
besproken. Het is ook mogelijk om zelf paddenstoelen ter bestudering mee te nemen. 
Evenals bij excursies kunnen deze avonden worden afgelast indien er onvoldoende 
studiemateriaal voorhanden is. Aanmelding is niet noodzakelijk. 
 
Dinsdag 15 september. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 
21, 9411 TN Beilen. 
 
Dinsdag 13 oktober. Aanvang om 19.30 uur in de werkruimte van Eef Arnolds, Holthe 21, 
9411 TN Beilen. 

 
ZWAMDAG 2021 

De Drentse Zwamdag zal volgend jaar gehouden worden op zaterdag 10 april te Holthe. 
Ook mensen van buiten Drenthe zijn uiteraard welkom. Het programma bestaat uit enkele 
presentaties in de ochtend en een korte excursie in de middag. Details wordt begin volgend 
jaar bekend gemaakt en per mail aan de werkgroepsleden toegezonden.  


