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Inleiding 

Dat 2020 een bijzonder jaar was zal iedereen beamen. In de eerste plaats was (en is) daar het virus Covid-19. 

Daarnaast was het net als vorig jaar een extreme hete en droge zomer. Beide factoren hebben een duidelijke 

stempel gedrukt op onze activiteiten dit jaar. 

Foto-avonden 

Net als andere jaren stonden er in het begin van het jaar foto-avonden op het programma op de 3e dinsdag 

van de maand. De eerste foto-avond is gehouden in het natuurmuseum op 21 januari en is verzorgd door 

Marij en Cor Klijsen, die foto’s toonden van het voorgaande seizoen. Wegens een misverstand werd de 2e 

fotoavond, die gepland stond op 25 februari, afgelast. Aangezien op 1 maart de maatregelen om het corona-

virus in te dammen van kracht werden, was het ook niet meer mogelijk onze 3e fotoavond op 17 maart te 

houden. 

Excursies 

Aangezien de corona-maatregelen begin juni wat waren versoepeld, hadden we, net als andere jaren, een 

programma opgesteld voor een 25-tal excursies en een openbare wandeling, ditmaal in de Kaaistoep 

vanwege het 25-jarig jubileum van het onderzoek aldaar.  

Echter, voor het derde jaar op een rij, was de zomer heet en droog, wat zeker niet bevorderlijk was voor de 

groei en bloei van onze paddenstoelen. De eerste 10 geplande excursies werden daarom afgelast. Pas op 27 

september vond de eerste plaats, nadat er enkele buitjes gevallen waren. Daarna ging het beter en konden 

de excursies min of meer volgens planning plaatsvinden. Toen de groepsgrootte vanwege corona werd 

beperkt tot 4 personen, werd de groep tijdens een excursie opgesplitst en ging ieder deelgroepje afzonderlijk 

op pad - met inachtneming van de 1,5 m-regel - in het bezochte gebied. Hierdoor kon er steeds een groter 

deel van het gebied geïnventariseerd worden dan met een enkele groep, en dat leidde tot een ongekend 

hoog gemiddeld aantal gevonden soorten per excursie: meer dan 106.  

Met slechts 13 excursie werden in totaal 1379 soortenvondsten gedaan (de soorten die door meerdere 

deelgroepjes waren genoteerd tijdens dezelfde excursie, tellen hierbij voor één vondst). 

Enkele cijfers: 

 
2017 2018 2019 2020 

Aantal excursies 21 13 21 13 

Aantal deelnemers/excursie 12 8 12 9 

Aantal vondsten totaal 1789 701 1601 1379 

Aantal gevonden soorten 510 315 481 458 

Aantal vondsten/excursie 86 54 72 106 

 

De volgende gebieden werden geïnventariseerd: 

Wellenseind – Lage Mierde, Leemkuilen – Tilburg, Moerenburg – Tilburg,  De Brand – Udenhout, De Utrecht – 

Esbeek, Gorp a/d Leij – Hilvarenbeek, Boswachterij Dorst – Oosterhout, Boswachterij Dorst – Rijen, 

Eftelingbos – Loon op Zand, Dongevallei – Tilburg, Oude Hondsberg – Moergestel, Huis ter Heide, De Moer. 

De openbare wandeling in de Kaaistoep, had, vanwege het corona-virus, geen doorgang. 

 



Dit jaar kon ook de traditionele gezamenlijke lunch ter afsluiting van het paddenstoelenseizoen niet 

plaatsvinden. 

Alle vondstenlijsten zijn inmiddels aan de leden toegezonden en zullen ook naar de betreffende 
gebiedsbeheerders worden gestuurd, en ingediend bij de paddenstoelenkartering van de NMV. 

 

Eifelweek 
Helaas was er dit jaar ook geen Eifelreis 
 

Bijeenkomsten in Natuurmuseum Brabant 

Vanwege de sluiting van het natuurmuseum hebben er dit jaar geen bijeenkomsten plaatsgevonden. 

De paddenstoelenwerkgroep telt momenteel 31 leden. 
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