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Hoera! Een oproep na de algemene ledenvergadering heeft een nieuw be-

stuurslid opgeleverd: Egbert Veen. Egbert woont sinds dit jaar in Breda en wil 

graag een bijdrage leveren aan de natuur in onze omgeving. Wat vooral fijn is 

dat hij over enkele maanden ook voorzitter wil worden. Dat kan dan op de Al-

gemene vergadering in maart a.s.  

We zullen Egbert vragen voor de volgende nieuwsbrief een kennismakings-

stukje te schrijven. 

Bestuur 

Nieuws van de plantenwerkgroep 

Het afgelopen jaar zijn we door Corona genoodzaakt geweest om de activiteiten 

te beperken. Dat betekent overigens niet dat we niet op stap zijn geweest.   

Veel leden van de plantenwerkgroep hebben een of meerdere plantenmaatjes 

opgezocht. Sommige leden gingen in hun eentje op pad. Daardoor zijn er dit 

jaar desondanks veel waarnemingen gerealiseerd.  

In de volgende Nieuwsbrief geven we een korte samenvatting van de resulta-

ten.  

Cursus wilde planten 2021 

Het komend jaar bieden we weer een basiscursus 

wilde planten aan, wel met zoveel mogelijk fysieke 

toelichting. 

De opzet is hetzelfde als dit jaar: We starten met een 

opdracht die individueel of door een tweetal wordt 

uitgevoerd, vervolgens komen we bij elkaar, bespre-

ken de opdracht, geven uitleg over een aantal botani-

sche begrippen en oefenen met determineren.  

De nadruk ligt dus op veel zelf oefenen.  

We streven naar 6 fysieke bijeenkomsten met de af-

trap op 24 maart en daarnaast drie excursies. Mocht 

het door Corona nog niet allemaal lukken dan scha-

kelen we weer geheel of gedeeltelijk over op de digi-

tale vorm.  

Basiscursus insecten 2021 

De bedoeling is de basiscursus die in 2020 is verval-

len vanwege de Corona-maatregelen in 2021 te laten 

doorgaan.  

We zijn aan het nadenken wat we kunnen doen als 

de fysieke bijeenkomsten nog niet goed mogelijk zijn. 

Bijvoorbeeld in de vorm van digitale presentaties 

over internet. Maar het is ook belangrijk in het veld te 

kijken naar insecten. Dat blijft lastig te organiseren 

zonder bijeen te komen. We wachten nog even af. 

De personen die zich voor 2020 al hadden aange-

meld krijgen rond de jaarwisseling bericht. 

Oranje populierboleet 
(Haagse Beemden, Breda, 
foto: Martijn Klaassen) 

De Corona houdt ons nog in de greep. Er zijn in de komende maanden geen 

openbare excursies en geen groepsactiviteiten met meer dan 4 personen.  

Dat laatste betekent dat veel stil ligt en werkgroepsactiviteiten alleen op indivi-

duele basis en in kleine kring zullen plaatsvinden. Het gaat nu om de werk-

groep paddenstoelen en de werkgroep mossen. En de stapsteenactiviteit van 

Erik op 14/11. 

In het nieuwe jaar organiseren we een nieuwjaarsbijeenkomst in de tweede 

helft van januari samen met een mooie lezing. 

Verder komen er in 2021 weer een plantencursus en de basiscursus insecten. 

Allemaal nog onder voorbehoud uiteraard. 

Programma komende maanden 

In 2020 hebben we  

meerdere km-hokken 

nabij de rivieren onder-

zocht, zoals hier bij Ou-

de Maasje bij Keizers-

veer. 

Foto Jacques Rovers 

Nieuws van de paddenstoelenwerkgroep 

Hoewel aarzelend zijn we dit najaar toch op stap ge-

gaan met maximaal 4 personen.   

We hebben nu drie gebieden bezocht: Cadettenkamp 

in Teteringen, Duiventoren bij Dongen en de Blauwe 

Kamer in de buurt van de Klokkenberg in Breda.  

Ondanks de vele neerslag die afgelopen maand is 

gevallen kun je toch nog niet echt spreken van een 

overdadig paddenstoelenseizoen. Opvallend is dat je 

nog nauwelijks russula’s en boleten aantreft. De voor-

gaande zeer droge periode speelt hierbij vast een rol.  

In het oog springen daartegen de vele Grote parasol-

zwammen ……. <meer op de website> 

De paling verdwijnt: Teken de petitie 

De paling is de pineut. 

Hij staat op dik verlies en dreigt zelfs te verdwijnen. 

Check waarom het zo slecht gaat!  

Realisatie EVZ Boomkikker: Stapsteen 

Stap voor stap wordt de Ecologische Verbindingszone (EVZ) tussen de vlieg-

basis Gilze-Rijen en het Chaams Broek gerealiseerd. In totaal strekt de EVZ 

zich uit over 12 kilometer, waarvan 8 kilometer over grondgebied van de ge-

meente Breda loopt. 

Na de stapsteen Leyweg en de stapsteen Eikberg was het aan het eind van de 

afgelopen zomer de beurt aan de stapsteen langs de Woestenbergseweg aan 

de zuidoostkant van Bavel.  

Deze stapsteen ligt even ten noorden van de A58. Komende van het noorden 

kunnen de boomkikkers, en ook andere dieren, hier nog even bijtanken voor-

dat ze de A58 willen oversteken.  

Daartoe moet het viaduct nog wel een ecologisch verantwoorde strook krijgen. 

OPROEP: Stapsteen helpen op 14 november 

Wie wil een handje helpen om de stapsteen Woestenberg een schoon begin 

te geven?  

Onze vrienden van de Gemeente zorgen voor wat drinkbaars en misschien 

wel een lekkere koek.  

Een en ander is uiteraard corona-proof: Maximaal 2 x een groep van 4 per-

sonen 

Tijdstip: 9.30 uur op Zaterdag 14  november a.s. 

Plaats: Woestenbergseweg op ca. 125 meter vanaf de Gilzeweg (linkerzijde). 

Opgeven per email bij Erik van der Hoeven:   erikvdhoeven@hetnet.nl 

Deelnemers die in 2020 de digitale cursus hebben gevolgd bieden we de 

mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de plantenwerkgroep.  

Elke dinsdagavond gaan we op stap. Op deze avonden zullen we zorgen 

voor extra aandacht en toelichting. Een of meerdere leden van de leden van 

de plantenwerkgroep zullen de begeleiding voor beginnende floristen op zich 

nemen.  

Markdal—voorlopig ontwerp 
Op dit moment wordt door het Waterschap een 

Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld voor het 

gehele Markdalgebied.  

Daarna wordt voor het deelgebied ‘Grens – 

stuw Galder’ wordt een Definitief Ontwerp op-

gesteld. 

Het VO is binnenkort te bekijken op de speciaal 

voor het project ingerichte webpagina.  

Hazelworm zoeken 

Voor de provincie Noord-Brabant doen RAVON en 

adviesbureau Ecologica onderzoek naar hazelwor-

men. 

Omdat hazelwormen heel verborgen leven, weten we 

niet goed waar dit bijzondere diertje nog voorkomt.  

Als we weten waar hij leeft, kunnen we hem beter 

beschermen.  

Dit jaar staat het gebied ten westen van de snelweg 

A16 centraal, bij Breda, Etten-Leur, St. Willebrord, 

Roosendaal, Rijsbergen en Zundert. Heb je in die 

omgeving ooit een hazelworm gezien; laat het 

RAVON weten:    hazelworm@ravon.nl. 

Naast het doorgeven van oude waarnemingen van de hazelworm, kun je ook 

actief meehelpen. Kijk eens onder boomstammetjes, bielzen, opgestapelde 

stenen of zeil in uw tuin of op uw erf. Dit zijn ideale verstopplekjes.  

Wanneer je denkt er een gevonden te hebben, maak dan vooral foto’s. Een 

foto met je telefoon is prima! 

Foto Erik vd Hoeven 
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