
 
2021 Jaarverslag Paddenstoelen- en korstmossenwerkgroep 
 
 

Inleiding 

In 2021 heeft de paddenstoelenwerkgroep tijdens het paddenstoelenseizoen en de daarin geplande excursies 

(augustus-november), in tegenstelling tot vorig jaar, nauwelijks gevolgen ondervonden van corona-

maatregelen. Wel hebben we de fotoavonden en andere bijeenkomsten uitsluitend online gehouden. 

Fotoavonden en Online-bijeenkomsten 

Aan het begin van het jaar was het door de coronamaatregelen niet mogelijk om de jaarlijkse fotoavonden in 

het Natuurmuseum te houden. Daarom zijn we de online-mogelijkheden gaan uitproberen, en dat lukte,  

aanvankelijk met wat horten en stoten, uiteindelijk prima. We hebben op deze manier elkaar foto’s van het 

afgelopen seizoen kunnen laten zien en elkaar vragen kunnen stellen over niet op naam gebrachte foto’s. 

Bart Horvers heeft een interessante lezing gehouden over Myxomyceten, voorzien van prachtige foto’s. Aan 

deze lezing hebben ook enkele geïnteresseerde gasten deelgenomen. 

Excursies 

We hadden dit jaar een pittig programma opgesteld van 28 excursies, plus een excursie ter kennismaking met 

het Bospaddenstoelenmeetnet van de Nederlandse Mycologische vereniging. 

Ondanks de redelijk natte zomer wilde het aan het begin van het seizoen niet zo vlotten met de 

paddenstoelen. Juist door de zomerse regen hadden planten (grassen) hun kans gezien om flink door te 

groeien en waren bermen nogal overwoekerd. Aan de andere kant was het ook duidelijk dat de bodem in de 

bossen nog steeds niet de voor paddenstoelen noodzakelijke hoeveelheid water had kunnen opslaan. 

Hierdoor werden er een aantal in augustus en september geplande excursies afgelast vanwege droogte. 

Vanaf oktober, met de gebruikelijke regenbuien van de herfst, ging het de goede kant op, en kunnen we 

uiteindelijk terugkijken op een mooi seizoen en met enkele zeer bijzondere vondsten. 

 

 

 

 

 



In totaal hebben er 20 excursie plaats gevonden. 

Enkele cijfers: 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal excursies 21 13 21 13 20 

Aantal deelnemers/excursie 12 8 12 9 11 

Aantal vondsten totaal 1789 701 1601 1379 1635 

Aantal gevonden soorten          510 315 481 458 468 

Aantal vondsten/excursie 86 54 76 106 82 

 

De  volgende gebieden werden geïnventariseerd: 

Nieuwkerk – Goirle, Moerenburg – Tilburg, Visvijvers – Dorst, Wellenseind – Lage Mierde, De Rekken – 

Tilburg, Eftelingbos – Kaatsheuvel, Landgoed de Utrecht – Esbeek, Duiventoren – Dongen, Engelenstede – 

Berlicum, Riels hoefke – Goirle, De Brand – Udenhout, Heidepark Vredelust – Tilburg, Kolkven – Oisterwijk, 

Gorp ad Leij – Hilvarenbeek, Kampina, Annadreef, Boxtel, Ooievaarsnest – Goirle, Bos&Co – Dorst. 

Voor gedetailleerde informatie over de gevonden soorten, waar en wanneer verwijs ik naar het Excel-

bestand Vondstenoverzicht_2021 

Bospaddenstoelenmeetnet 

Dit jaar hebben we kennisgemaakt met het Bospaddenstoelenmeetnet van de Nederlandse Mycologische 

vereniging. Onder leiding van Peter Eenshuistra,  de coördinator Bospaddenstoelenmeetnet, hebben we 

tijdens de excursie op 9 oktober uitleg gekregen over het meetnet en geïnventariseerd volgens de 

meetnetmethode. 

 



 

Openbare wandeling 
Er is dit jaar geen openbare wandeling georganiseerd. 
 

Eifelweek 
Gezien de onzekerheid omtrent de ontwikkelingen rondom het corona-virus, is er ook dit jaar geen reis naar 
de Eifel georganiseerd. 
 

Leden paddenstoelenwerkgroep 

De belangstelling voor paddenstoelen groeit. De paddenstoelenwerkgroep telt momenteel 35 leden.  

 

29-12-2021 
Door José Langens  
(Coördinator Paddenstoelen- en Korstmossenwerkgroep KNNV Tilburg) 
 
 
 


