
Verslag excursie: Twickel 

Datum : Zondag - 4 oktober 2020 

 

Deelnemers : 3 

het Weer : Regen/bewolkt 

Coördinatie : Wytze Boersma 

  

  

Op deze herfstachtige zondag hebben we een deel van het Landgoed Twickel bekeken. Om niet al 
te veel last te hebben van de overige recreanten zijn we gestart bij de kruising van de 
Twickelerlaan met Grote Looweg en de Twickelervaart.  

Dat viel wat tegen. Het fietspad van de Grote Looweg werd op dat moment intensief gebruikt 
door de vele mountainbikers. Niet dat we er veel last van hadden, maar je moest wel uitkijken.  
Door de vele regenbuien van de afgelopen dagen stonden er vele paddenstoelen. Deze hebben 

we uitgebreid bekeken. Helaas konden we niet alle soorten op naam brengen.  
In het begin vonden we de Langsteelfranjehoed, de Grijsgroene melkzwam en de Gewone 
zwavelkop. Rijkelijk vertegenwoordigt was ook het Elfenschermpje en de Gele knolamaniet.  

Een boomstronk was versierd met de vele soorten houtzwammen, zoals Witte bultzwam, 
Elfenbankje, Paarse trilzwam, Grijze buisjeszwam met aan de voet vele Reuzezwammen. Hierna 
hebben we de Twickelervaart overgestoken en de Dashaarweg gevolgd.  

Hierbij ga je van een loofbos met vele beuken naar een naaldbos met hoofdzakelijk Grove den. 
Hier en daar is er ook gekapt.  
Het valt op dat een aantal bomen zijn blijven staan. Deze dienen als zaadbomen voor een 

natuurlijke verjonging van het bos.  
Op de verstoorde ondergrond stonden vele valse hanenkammen. 

Hierna een deel van de Umfassungsweg vervolgd met het vlonder pad door het Koematenveld.  
Het viel op dat de grondwaterstand nog lang niet op peil is. In de moerasvennen stond bijna 

geen water.  
Langs de Twickelervaart weer terug naar het beginpunt.  
Onderweg zagen we nog een Biefstukzwam, een Eekhoorntjesbrood, Witte kuifjeszwam en een 

bundel van de prachtvlamhoed.  
We kunnen kijken op heel aardige excursie in bekend gebied.  

 

Waargenomen soorten 

Planten & Mossen 

Brede Wespenorchis Groot Heksenkruid Kleine Duizendknoop 
Mannetjesereprijs Mispel Muursla 

Paddenstoelen 

Biefstukzwam Dennenvlamhoed Gele Knolamaniet 
Gewone Zwavelkop Gewoon Eekhoorntjesbrood Gewoon Elfenbankje 
Grijsgroene Melkzwam Grijze Buisjeszwam Groene Anijstrechterzwam 
Groene Knolamaniet Grofplaatrussula Grote Kale Inktzwam 
Grote Sponszwam Grote Stinkzwam Heksenschermpje 
Kastanjeboleet Kleverig Koraalzwammetje Koeienboleet 
Langsteelfranjehoed Melksteelmycena Paarse Knoopzwam 
Papilmycena Parelstuifzwam Prachtvlamhoed 
Regenboogrussula Reuzenzwam Valse Hanenkam 
Vliegenzwam Witsteelfranjehoed Witte Bultzwam 
Witte Kluifzwam 



 


