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De dag begintgoed vandaag: een enkel wolkje, veel zon, weinig wind. 
Welgemoed beginnen wij allen aan wat een drie uur durende wandeling 
zal worden. Vanaf het bezoekerscentrum duiken we meteen een 
rustieke beukenlaan in, om vervolgens een grasveldje over te steken 
en fluks nogmaals een beukenlaan in te slaan. Hier stokt de groep 
voor het eerst echt goed. Deze laan overtreft de eerste ruimschoots in 
hoeveelheden paddenstoelen en de ‘oeh’ en ‘aah’s’ zijn dan ook niet 
van de lucht. Paddenstoel nummer 3 is nog niet bewonderd of soorten 
4, 5, en 6 zijn alweer ontdekt. Loepen en spiegeltjes (handig om de 
paddestoel van onderen te bekijken) duiken op uit het niets, geheugens 
kraken in poging tot determinatie, fototoestellen worden snel getrokken. 
Enige tijd later gaan we met gezwinde spoed toch maar weer verder: 



Linkerbladzijde: een van de paadjes 
waarover wij liepen; met rechtsboven 
een esdoornblad met ‘inktvlek’- 
schimmel en kleine rode galbultjes  
(± ware grootte); linksonder een 
korstmos op een meidoorntak.  
Rechterbladzijde:rechtsbovenin: 
porseleinzwammetjes; daaronder: 
een fopzwam; rechtsonderin: 
‘rodekool’ of amethistzwam; midden-
onder: een ongedetermineerd jong 
zwammetje; linksonder: een pad.

We lopen immers in hertengebied? In oktober, dus bronsttijd?! Dat 
moeten we zien! Desondanks stokt de groep even verderop weer: 
tussen wat bomen door hopt iets tussen het groen dat de aandacht 
trekt. Een pad van een centimeter of acht blijkt al snel. Niet iedereen 
wist dat het in deze (van beuken- en eikenbos voorziene) duinen krioelt 
van de padden. Zomers moet je zelfs goed opletten waar je je voeten 
zet, wil je niet een ieniemienie-exemplaar verpletteren onder je grote 
teen. Let wel: je mag deze leuke kleine springertjes niet oppakken: de 
kleintjes overleven het contact met jouw warme, zurige, huid niet! 
Onze gids-op-missie trekt weer verder, maar spot dan een zwart-
gespetterde esdoorn. De ‘inktvlekken’ op de bladeren horen echter niet 
bij de boom zelf, dit zijn (onschadelijke) schimmels: cq. ‘paddestoelen’! 



Na de uitleg dat de kleine rode ‘dingetjes’ op het blad waarschijnlijk 
gallen zijn, omdat er zowaar ook milimeter-kleine wespen bestaan, 
trekken we weer verder. We gaan een ander dierenpaadje op, onder 
andere bespikkelde bladeren door, langs nog meer paddestoelen, over 
eikeltjes, takken, gras, zandduinen en reguliere paden heenstappend.  
We komen zelfs nog libellen en waterjuffers tegen: uitzonderlijk voor de 
tijd van het jaar, omdat het normaliter al veel te koud is voor hen.  
De groep vermaakt zich uitstekend, en trekt, takken-knappend en 
genoegelijk babbelend, dwars door de begroeiing heen, daarbij zoveel 
lawaai makend, dat de herten nog voor ze de felrode en schreeuwend-
witte jassen in het zicht krijgen, maken dat ze wegkomen.  
Dus vermaken we ons maar met de zaaddozen van de doornappel en 
bekijken we het dapper-doorbloeiende zeepkruid nog maar eens, en 
slaan dan de weg terug in, hetgeen een wijze actie blijkt. De zon heeft 
ons al enige tijd verlaten, en uit de woeste oktoberwolken boven ons 
zijn al enkele druppels water naar beneden gekomen.
Feitelijk zijn we zelfs al behoorlijk nat, als, vlakbij de ingang van 
het duingebied, een onverwacht dier ons pad kruist. Terwijl wij vol 
bewondering elkaar verdringen voor een blik, trekt de natuurgids zijn 
camera: dit heeft ook hij nog niet eerder meegemaakt. Terwijl zelfs de 
regen even een pas op de plaats maakt, volgt een enkeling van ons 
het voorbeeld van de gids. Hebben we dan eindelijk een hert in beeld? 
Welnee: er kruipt een pijlstaartrups voorbij! Een twaalftal volwassenen 
verleent het beestje voorrang, waarna één van ons het dier een lift 
naar een veilig stukje gras geeft. Alsof het afgesproken werk is, breekt 
daarna de regen in alle hevigheid los, en vluchten wij allen de auto in.

Op zondag 16 oktober, 13:00 uur, 
zelfde locatie, is de volgende  
(gratis) wandeling met natuurgids.  
Voor meer informatie:  023 5233 595 
of www.wlb.amsterdam.nl 
 
Foto’s: hieronder, met de klok mee: 
zaaddoos van de doornappel; de 
pijlstaartrups waarvoor de regen 
stopte, en zeepkruid. Voorpagina: 
zicht op een waterkanaal en het 
groepje wandelaars van vandaag.


