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Agenda  

Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider 

datum dag onderwerp voorwaarden plaats 

 3-9 za Themadag Sprinkhanen verzorgd door Roy Kleukers opgave vooraf Leslokaal Wolfslaar; 10.00 uur 

4-9 zo Plein Air Ginneken vrije toegang 
 

6-9 di Vervolgcursus wilde planten Tilburg rivierflora opgave vooraf Natuurmuseum Tilburg; 19.30 u 

10-9 Za Excursie vervolgcursus wilde planten, Tilburg opgave vooraf 
 

10-9 Za Gewestelijke excursie Bevelanden, start 10.30 uur opgave vooraf Kamperland nabij Veerse Dam 

17-9 Za Excursie vervolgcursus wilde planten, rivierflora opgave vooraf nader in te vullen 

21-9 Wo Beginnerscursus wilde planten Breda  opgave vooraf Leslokaal Wolfslaar 19.30 uur 

21-9 Wo Bestuursvergadering 
  

24-9 Za Excursie beginnerscursus wilde planten Breda opgave vooraf 
 

24-9 Za Excursie paddenstoelen opgave vooraf nader in te vullen 

27-9 Di Vervolgcursus wilde planten, Tilburg, stadsflora opgave vooraf 
 

1-10 Za Excursie vervolgcursus wilde planten, Tilburg opgave vooraf 
 

1-10 Za Mossen inventariseren voor oud-cursisten  nader in te vullen 

4-10 Di Gewestelijke vergadering KNNV-afdelingen bestuur Natuurmuseum Tilburg 

5-10 Wo Mossenavond voor oud-cursisten  duurzaam leslokaal 

8-10 Za Paddenstoelen inventariseren o.l.v. Coby Stapel opgave vooraf nader in te vullen 

14-10 Vr Excursie paddenstoelen onder begeleiding van de 

natuurpuntgids Wim Veraghtert 

opgave vooraf 

kosten € 10,- 

plaats wordt nog bekend 

gemaakt 

17-10 Ma Lezing Landschapselementen, Carlo Braat kosten € 3,- De Wegwijzer, 20.00 uur 

19-10 Wo Workshop/lezing planten plantenwerkgroep duurzaam leslokaal Wolfslaar 

22-10 Za Mossen inventariseren voor oud-cursisten  nader in te vullen 

26-10 Wo Bestuursvergadering 
  

29-10 Za Paddenstoelen inventariseren o.l.v. Coby Stapel opgave vooraf nader in te vullen 

2-11 Wo Mossenavond voor oud-cursisten  bezoekerscentrum Wolfslaar 

9-11 Wo Workshop paddenstoelen microscoop opgave vooraf duurzaam leslokaal 

16-11 Wo Evaluatie vlinderwerkgroep leden vlinderwg duurzaam leslokaal Wolfslaar 

19-11 Za Beleidsraad KNNV in Zeist bestuur Zeist, kantoor Vogelbescherming 

21-11 Ma Lezing Geologie in West-Brabant, Patrick Kiden kosten € 3,- De Wegwijzer, 20.00 uur 

23-11 Wo Bestuursvergadering 
  

26-11 Za Mossen inventariseren voor oud-cursisten  nader in te vullen 

30-11 Wo Mossenavond voor oud-cursisten  duurzaam leslokaal 

 

Voor de nieuwe leden 

In de laatste klankborgroepvergadering kwam de wens naar voren om meer aandacht te schenken aan de 

nieuwe leden en ze wat meer wegwijs te maken in de KNNV Breda. Dit leek ons als bestuur een goede sugges-

tie en we hebben nagedacht in welke vorm we hieraan het beste invulling kunnen geven. Het leek ons niet 

echt boeiend om de nieuwe leden op een avond bij elkaar te roepen en alleen te vertellen wat de KNNV 

Breda. We zochten een andere vorm, 

Daarom willen we volgend jaar mei/juni i op een avond met lang licht de nieuwe leden van de laatste twee 

jaar uitnodigen voor een bijeenkomst waarin we in het kort de mogelijkheden van de afdeling laten zien en 

vervolgens met deze groep op excursie gaan naar een op dat moment interessant gebied en laten zien wat 

de verschillende werkgroepen zoal doen.                                            Bestuur 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 
De KNNV is de vereniging voor veldbiologie.  

De KNNV maakt mensen enthousiast voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbeleving 

Website: www.knnv.nl/breda  E: breda@knnv.nl  T: secretariaat: (076) 587 53 53  Banknr  NL94 INGB 0001 0709 54 
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Wie neemt het stokje over in 2017? 

Al sinds 2008 zijn we als huidige bestuur bezig om te vereniging te maken tot wat deze nu is, een actieve, 

levendige vereniging waarbij verdieping  van de natuur centraal staat en waar liefhebbers van (stads)-

planten, paddenstoelen, mossen, zoogdieren, libellen en vlinders hun weg hebben gevonden.  

We zijn volop bezig om samen met de leden de expertise op deze terreinen verder uit te bouwen. Een op te 

richten insectenwerkgroep samen met IVN Mark & Donge en het Bredaas Bijencollectief is hier een mooi 

vervolg op. 

En als we eerlijk zijn, we zijn best trots dat het gelukt is om het ledenaantal van 100 te overschrijden, een van 

de doelstellingen die we ons in 2008 gesteld hadden. 

De cursussen genieten volop belangstelling, de themabijeenkomsten lopen goed en de oud-cursisten laten 

weten behoefte te hebben aan een verdere verdieping. Er zijn ongetwijfeld nog onderwerpen die meer 

aandacht verdienen, maar daar zijn we tot nu toe nog niet aan toe gekomen.   

Toch lijkt het ons een goed moment om het stokje te gaan overdragen. Niet omdat we het beu zijn, het draait 

goed. Het is meer dat we onze zinnen willen verzetten en ons op  andere zaken willen richten bv meer 

verdieping in de  werkgroepen of gewoon zaken buiten de vereniging. 

Daarom zijn we op zoek naar bestuursleden, die het leuk/boeiend/interessant vinden om de afdeling verder 

uit bouwen, dit in nauwe samenwerking met de andere natuurverenigingen in de regio. Het kan jouw manier 

zijn om een bijdrage te leveren aan de kennisvergroting van de natuur in de regio.  

Lid zijn van het bestuur brengt je in aanraking met interessante mensen en organisaties, waardoor ook je 

eigen kennis en vaardigheden toenemen. Daarbij, het is leuk en inspirerend als je ziet dat het lukt om een 

vereniging te laten bloeien. 

Nieuwe bestuursleden kijken weer anders tegen zaken aan, waardoor onderdelen die we wellicht hebben 

laten liggen extra aandacht krijgen. Elke vereniging heeft na verloop van tijd nieuwe inspiratie en ideeën 

nodig om het voor de leden boeiend te houden. 

Uiteraard is een periode van 8 jaar zeker niet nodig. Het mooiste zou zijn als om de paar jaar enkele leden 

van de afdeling de kar willen trekken, een soort roulatiesysteem. 

Wie spreekt dit aan en wil hierover met het huidige bestuur van gedachten wisselen.  Stuur even een mailtje 

naar breda@knnv.nl en wij nemen contact met je op.                                         Bestuur 

 

In memoriam  René van de Velden 

Op maandag 15 augustus jl is ons zeer gewaardeerd lid René van der 

Velden overleden op de leeftijd van 80 jaar. 

Hoewel René al langere tijd ziek was is hij zo  lang mogelijk actief in de 

vereniging gebleven. Hij was zelfs nog aanwezig op onze leden-

vergadering in april jl. 

René is ruim 30 jaar lid geweest en was in een breed terrein van de 

natuur geïnteresseerd, van planten tot mossen en van vlinders tot 

paddenstoelen. Door de jaren heen heeft hij zijn kennis steeds verder 

uitgebouwd.  

Nieuwsgierig als hij was nam hij vaak deel aan de excursies, volgde 

cursussen en was een gewaardeerd lid van de plantenwerkgroep. 

Vaak gewapend met zijn fototoestel wilde hij al wat hij gezien had ook graag via de foto mee naar huis 

nemen. 

Toen het wat minder met zijn gezondheid ging heeft hij vele uren achter de computer gezeten om foto’s van 

planten en dieren over de gehele wereld te verzamelen en te rubriceren. Optimistisch zoals hij in het leven 

stond paste hij zijn interesse voor de natuur gewoon aan. 

Kort voor zijn overlijden konden we hem nog even opzoeken. In dit laatste gesprek bedankte hij de KNNV 

voor de vele gelukkige momenten die deze hem bezorgd heeft en overhandigde ons al het verzamelde 

materiaal van de planten en dieren, sd-kaartjes met vele Gigabyte aan informatie. 

Door zijn betrokkenheid bij de afdeling, zijn prettige omgang en de bereidheid om altijd een handje te helpen 

zijn we hem ook veel dank verschuldigd. René, we zullen je missen.                       Bestuur 

 

Gewestelijke strandexcursie, 10 september  georganiseerd door afdeling Walcheren 

Datum: zaterdag 10 september 2016, gehele dag 

Plaats van samenkomst :  Verzamelen op het parkeerterrein gelegen aan de parallelbaan van de N 57 bij de 

surfschool aan de Veerse Dam in Kamperland (zie kaartje en route ernaar toe) 

Tijdstip start excursie: 10.30 uur. 

 

mailto:breda@knnv.nl
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Programma 

Vanaf 10.30 uur een vloedlijnexcursie. We lopen over de brug naar het strand en dan naar de volgende 

duinovergang. Onderweg gaan we op zoek naar allerlei strandorganismen variërend van schelpen  tot kleine 

strandbeestjes.  

12.30. Lunch van zelf meegebrachte etenswaren op in de duinen. Er is ook een mogelijkheid om te lunchen  

in de strandtent boven op de Veerse Dam. 

13.00 uur Vervolg van de excursie over de Schotsman, een grote strandvlakte met het karakter van een 

vochtige duinvallei met een uitgebreide duinvegetatie 

Rond 16.00 uur: einde excursie 

Belangrijkste onderwerpen tijdens de excursie: 

 Schelpen en ander aanspoelsel 

 Geologie m.n. duinvorming in allerlei stadia 

 Planten en vlinders 

 Daarnaast afhankelijk van de meegekomen deskundigheid andere onderwerpen variërend van mos-

sen, korstmossen, libellen, vogels enz. 

De excursie gaat altijd door, programma wordt gewoon aangepast aan het weer. 

Graag aanmelden per e-mail bij breda@knnv of bel Kees van der Krift 076-5412501 M 06-30337956 vóór 6 

september. Geef ook even aan of je een auto voor ervoer beschikbaar hebt en of  je wilt samen rijden vanaf 

Bagvenpark in Breda of op eigen gelegenheid naar Veerse dam rijdt. Vertrek Bagvenpark 9.00 uur. Totale 

afstand vanaf Bagvenpark 208 km vv. 

Route naar Kamperland (zie geel kruisje op bijgevoegd kaartje): 

Over de Oost-West-weg bij Kamperland, de rotonde met de afslag 

naar Neeltje Jans helemaal rondrijden, 

dan stukje terug,  

dan over de onrustweg richting Schotman rijden. 

Doorrijden over de parallelweg van de N57 tot het parkeerterrein bij 

de surfschool,  

daar is ook een loopbrug over de N57 richting strand.  

Let op, daar is het betaald parkeren. 

                                                                                                          Bestuur 

 

Natuurlezing: Beheer landschapselementen en agrarisch natuurbeheer, 17 oktober  

Inleider: Carlo Braat (Brabants Landschap) 

Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2, Breda; 20.00 uur; € 3,- (incl. koffie, thee). 

Inhoud lezing: 

Landschapselementen bepalen samen de structuur van het landschap. 

Verschillen in aard, hoeveelheid en samenhang van landschapselementen 

dragen bij aan de karakteristieke kenmerken van het landschap. Ze hebben 

veelal een historische achtergrond: de invloed van de mens in het verleden 

op het landschap is er dan in terug te vinden. Voorbeelden van 

landschapselementen zijn sloten, houtwallen, heggen, bermen, poelen, enz. 

Vaak hebben ze ook een ecologische functie want voor veel planten en 

dieren blijken het de laatste leefgebieden te zijn geworden.  

Vanaf het begin van de vorige eeuw, en in een versneld tempo na de Tweede Wereldoorlog, begonnen 

veel kleine landschapselementen uit het buitengebied te verdwijnen. Ze pasten niet meer bij de moderne 

landbouwmethoden. De kwaliteit van het landschap en van de natuur is daardoor achteruitgegaan. 

Gelukkig is er een beweging op gang gekomen om de kleine landschapselementen te beschermen en 

herstellen. Met name provinciale en gemeentelijke overheden spelen een rol. Daarnaast zijn er verschil-lende 

organisaties die zich op het behoud en herstel van landschapselementen richten. 

Een andere manier om de natuur meer kansen te bieden in het buitengebied is agrarisch natuurbeheer. 

Onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer verstaat men alle maatregelen die boeren nemen op en rond 

hun bedrijf voor natuur en landschap. Dit houdt bijvoorbeeld in dat hij voor een bepaalde datum zijn 

weilanden niet maait, dat hij rekening houdt met de nesten van weidevogels, dat slootkanten niet gemaaid 

worden, dat het land niet bemest wordt, of dat er bloemrijke akkerranden worden ingezaaid. 

Er is veel discussie over de effectiviteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de huidige vorm. 

Het kabinet heeft daarom besloten om het stelsel voor agrarisch natuurbeheer te vereenvoudigen. Regionale 

collectieven waarin agrarische natuurverenigingen samenwerken krijgen daarbij een centrale rol. De 

regiefunctie bij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer ligt bij de provincies.  

Carlo Braat is coördinator Landschapsbeheer West-Brabant bij het Brabants Landschap en daardoor goed 

op de hoogte van de stand van zaken rond landschapselementen en agrarisch natuurbeheer in Breda en 

omgeving.                                                                   Erik van der Hoeven 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Historische_geografie


 
Nieuwsbrief KNNV-Breda september - oktober 2016     4 

 

Natuurlezing: Geologie van West-Brabant, door Patrick Kiden, 21 november 

Op 21 november geeft geoloog Patrick Kiden een lezing over de geologie van West-Brabant.  Een verhaal 

over het ontstaan van de Nederlands-Belgische streek ten zuiden van Bergen op Zoom, Roosendaal en 

Breda, over de dekzanden,  over de laaglandbeken die van zuid naar noord stromen en over het ontstaan 

van de moerassen en heidevelden. 

Maar ook over uitgestrekte, door zeekleilagen afgedekte, laagveengebieden van na de ijstijd ten noorden 

van deze drie steden en die zich hebben ontwikkeld tot het huidige West-Brabantse kleilandschap. 

We maken kennis met de ondergrond en kunnen daarmee de uiteenlopende leefgemeenschappen van 

flora en fauna beter leren begrijpen.  

Deze lezing is de tweede KNNV-lezing van het komende najaar. Ze vindt plaats op maandag 21 november 

en begint om 20.00 uur en vindt plaats in Gemeenschapshuis de Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda. 

Meer info over deze lezing in de volgende Nieuwsbrief  en op de website.                 Wiet Kerkhoven 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foto. De Benedenmark stroomt door het grootschalige klei-

op-veenlandschap bij Zevenbergen  

Uit: Breda Buiten, 2007. 

 

Programma paddenstoelen najaar 2016 
Als vervolg op de paddenstoelencursus in 2013 door Hans Vermeulen is er met een gedeelte van de groep 

cursisten jaarlijks een eenvoudig programma opgesteld. Dit bestond veelal uit enkele excursies onder 

begeleiding van Coby Stapel en eenmaal per jaar extra ondersteuning door een gids van Natuurpunt.  

Ook dit jaar willen we deze opzet voortzetten met voor de liefhebbers in kader van Breda Binnenste Buiten 

wat extra aandacht voor de paddenstoelen in het stroomgebied van de Molenleij. Dit laatste willen we in de 

praktijk brengen op de woensdagmiddagen vanaf 21 september. We gaan in eerste instantie op zoek naar 

paddenstoelen in de wijken Heusdenhout en Brabantpart. Er zijn voldoende oude lanen en schrale bermen 

om verrassende resultaten te kunnen verwachten.  

Wat betreft de voortzetting van de voorgaande jaren. Ook dit jaar wil Coby Stapel ons weer ondersteunen 

tijdens twee ochtendexcursies: de eerste op zaterdag 8 oktober en de tweede op zaterdag 29 oktober.  

Op vrijdagmiddag 14 oktober zal Wim Veraghtert van Natuurpunt ons begeleiden. Vanwege de eraan 

verbonden kosten vragen we hiervoor € 10, - per deelnemer. Gaarne opgave vooraf. Aanvang: 13.30 uur. 

Plaats van samenkomst wordt nog bekend gemaakt (mede afhankelijk van weer en waar veel verschillende 

soorten paddenstoelen zijn te vinden). 

Omdat steeds duidelijker wordt dat voor verdere bestudering het gebruik van een microscoop onontbeer-lijk 

is willen we op woensdagavond 9 november een workshop microscopie voor paddenstoelen organise-ren. 

We gaan sporen bekijken en proberen eenvoudige coupes te maken van essentiële onderdelen van een 

paddenstoel.                                                                 Jacques Rovers 

Foto 1. Grasleemhoed             Foto 2.Zwartwordende wasplaat,   Foto 3. Plooirokje,   
(Agrocybe pediades)                (Hygrocybe conica)               (Parasola plicatilis sl 

algemene soort in schrale graslanden    in heischraal grasland 

 

Programma mossen najaar 2016 
Na de succesvolle mossencursus in 2015 en 2016 door Rob Vereijken en Hans Vermeulen willen we de 

mossenstudie voortzetten. Een aantal cursisten heeft aangeven dit te willen en een gebied nabij Breda te 

willen inventariseren. Het te inventariseren gebied is goed te combineren met het KNNV project Breda 
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Binnenste Buiten en daarom willen we ons in het najaar van 2016 concentreren op de mossen in het stroom-

gebied van de Molenleij.  

Op vier zaterdagmiddagen gaan we aan de slag en de mossen die we (nog) niet op naam kunnen brengen 

of die we nog eens even goed willen bekijken nemen we mee en gaan deze gezamenlijk op een van de 

daaropvolgende woensdagavonden verder onderzoeken in het bezoekerscentrum Wolfslaar.  Voor dit doel 

hebben we ter plaatse enkele microscopen tot onze beschikking. 

De inventarisatie-zaterdagen zijn op 1 en 22 oktober en op 26 november en 17 december. De workshops op 

de woensdagavond zijn op  5 oktober, 2 november, 30 november en 28 december. 

De excursies beginnen om 13.30 uur. Plaats wordt nog nader bekend gemaakt.  

De workshops starten om 19.30 uur in Boerderij Wolfslaar. 

Heb je hiervoor belangstelling; laat even weten via breda@knnv.nl tav Jacques Rovers of je aan deze 

excursies en workshops wilt deelnemen, zodat we je plaats van samenkomst kunnen toesturen. 

Er zijn geen kosten aan deze activiteiten verbonden.                                Jacques Rovers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Foto 1. Gladde haarmuts                        Foto 2. Gewoon krulmos 

 

Breda Binnenste Buiten goed op stoom 
Ondanks (of juist dankzij?) de vakantie is er in de afgelopen weken nog druk geïnventariseerd in het 

stroomgebied van de Molenley. 

In het afgelopen half jaar zijn zowel de viswerkgroep, de vogelwerkgroep als de plantenwerkgroep elke 

maand actief geweest met inventarisaties. Terwijl met name libellen, dagvlinders en andere soorten veel door 

individuele waarnemers gevolgd worden. 

Het aantal, via waarneming.nl, geregistreerde soorten is sinds maart gestegen tot 1578. Meer dan 200 nieuwe 

soorten, waarvan zo’n 100 plantensoorten. Hoewel het gebied geen grote natuurgebieden kent komen er 

toch zo’n 50 plantensoorten voor die landelijk in meer of mindere mate zeldzaam zijn. 

De vondst van de rivierdonderpad heeft zelfs in dagblad BN De Stem gehaald, net als de vernieling van de 

oeverzwaluwwand bij de Bavelse berg. Opmerkelijk is de vondst van Adderwortel op drie verschillende 

plekken. Deze kwelindicator van o.a. beekdalgraslanden wordt ook gekweekt als tuin- en stinseplant. Bij de 

eerste vondst langs de stadsbeek Molenley zou je nog een ontsnapte tuinplant denken, maar 2 vondsten 

stroomopwaarts meer naar het buitengebied rondom de Bavelse berg, doen toch hopen op een natuurlijke 

vestiging. 

Door het IVN Mark & Donge  is op 28 augustus de tweede natuurwandeling in het gebied georganiseerd, dit 

maal in het park Gilzewouwerbeek. 

De werkgroepen gaan nog even door. Het veldseizoen wordt op 1 

oktober gezamenlijk afgesloten met een ‘zoveel soorten’ dag in het 

park Gilzewouwerbeek.  

De gemeente Breda biedt de deelnemers in de vroege avond een bbq 

aan. Hopelijk in het gezelschap van vleermuizen, uilen en nachtvlinders. 

Er wordt gewerkt door een werkgroep aan een boekje ‘Zwerven langs 

de Molenley’, dat begin voorjaar 2017 moet verschijnen. 

Half december sluiten we het jaar van de Molenley af met een 

informatieavond. Dan kijken we terug: wat heeft dit jaar zoal 

opgeleverd? Intussen kunt u gewoon de website in de gaten houden, 

www.bredabibu.nl                                                                                               Foto. Adderwortel 

                                                                                Charles Schils 
 

mailto:breda@knnv.nl
http://www.bredabibu.nl/
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Themadag Libellen: 14 soorten waaronder een paar zeer zeldzame!  

Op vier juni werd de tweede insectenthemadag van dit jaar georganiseerd. Als vervolg op de succesvolle 

keverdag, werd deze dag gewijd aan de libellen.  

Tim Termaat, werkzaam bij de Vlinderstichting, nam ons mee in de wereld van libellen. Door zijn ervaring en 

kennis kon hij de 16 deelnemers een interessante presentatie geven waarbij veel details over de leefwijze, het 

gedrag, de soorten en de monitoring werden toegelicht.  

Binnen de soortgroep libellen kan onderscheid gemaakt worden tussen echte libellen en waterjuffers. De 

echte libellen zijn grote en robuuste vliegers die snel en wendbaar zijn, juffers zijn veel slankere, rustigere 

vliegers. In Europa komen ongeveer 95 verschillende soorten voor waarvan al 71 in Nederland.  

De grootste libellensoort in Nederland is de gewone bronlibel en kan wel 8,5 centimeter worden. De kans dat 

je deze tegen komt is echter gering; hij is zeer zeldzaam.  

Libellen leven het grootste gedeelte van hun leven onderwater. Variërend per soort is dat tussen één tot vijf 

jaar. In die tijd vervellen de larven verschillende keren waarbij ze steeds verder ontwikkelen tot een 

opgevouwen pakketje van een libel. Zodra ze er klaar voor zijn kruipen de larve via een grasspriet of iets 

dergelijks vanuit het water omhoog waar zij zich verpoppen. Dit wordt uitsluipen genoemd en kan enkele 

uren duren. Als vliegende libel hebben ze enkele weken tot enkele maanden te leven. Binnen deze tijd 

moeten zij geslachtsrijp worden, een partner vinden en voortplanten.  

’s Middags gingen we met de groep het veld in, in natuurgebied Wolfslaar. Wolfslaar kent een prachtige 

beek, de Bavelse leij, en verschillende bijzondere poelen.  

Startend bij de beek was het meteen raak: bosbeekjuffer. Een prachtige vertoning van een groen/blauw 

glimmende juffersoort die landelijk als zeer zeldzaam is aangestipt. Gevolgd door azuurwaterjuffers, vuurjuffers 

en weidebeekjuffers waren de eerste honderd meters al meteen een succes.  

Aangekomen bij een van de geïsoleerde poelen, zagen we al snel dat het er stikte van de libellen. 

Tim liet ons zien hoe je libellen op de juiste manier kan vangen en kan vastpakken. Een secuur werkje doordat 

je de juffers en libellen zeker niet wilt beschadigen. Vangen doe je dan ook alleen als je een soort echt niet 

op naam kan brengen en je hem wilt determineren.  

Hier werden bruinrode heidelibellen, platbuiken, grote keizerlibellen, glazensnijders en vroege glazenmakers 

gevonden. De vondst van de dag werd de gevlekte witsnuitlibel, een zeldzaamheid. Zelfs Tim Termaat, onze 

expert, was denderend enthousiast hierover. Totaal werden er 14 soorten waargenomen en werd de dag 

succesvol afgesloten.  

13 augustus vond er een vervolgexcursie plaats voor de deelnemers van de thema dag en andere 

geïnteresseerde.  Die dag gaven Raymond van Breemen en Jeroen Stoutjesdijk een excursie eveneens over 

Wolfslaar. Door verschil in vliegtijden van juffer- en libellensoorten, waren er deze dag heel andere soorten te 

vinden dan tijdens de excursie in juni.  

Beide dagen resulteerde in successen waarbij veel deelnemers geënthousiasmeerd zijn geraakt. De KNNV 

heeft in de planning om een dit najaar een insecten werkgroep op te richten waarbij libellen een van de 

doelgroepen wordt. We hopen daarmee dat enkele deelnemers van de thema dag willen deelnemen in de 

werkgroep en zich samen met ons willen inzetten voor het inventariseren van libellen.  

3 september sluiten we de themadagen af met een cursusdag over krekels en sprinkhanen. Die dag komt 

Roy Kleukels ons van alles vertellen over deze zomerse beesten.  

De themadag zit op dit moment helaas al vol maar er bestaat een kans dat er deelnemers afmelden. Mocht 

je op de reservelijst willen, stuur dan een email naar breda@knnv.nl.                 Merlijn Hoftijzer 

 

Open avond Lage Vuchtpolder 
Op 9 juni jl heeft StaatsBosBeheer voor belangstellenden een open avond georganiseerd over de toekomst 

van de Lage Vuchtpolder. Na de zomer start SBB met de uitvoering van het project “Natte Natuurparel Lage 

Vuchtpolder”. 80 ha nieuwe natuur wordt ingericht, het watersysteem wordt verbeterd met extra aandacht 

voor cultuurhistorie en recreatie. Bedoeling is dat een gedeelte van het Lage Vuchtpolder meer in de richting 

gaat van Vogelweidegebied en dat daarnaast van enkele percelenin de bovenlaag wordt afgehaald om 

daar op termijn schraal grasland en  natte hooilanden te realiseren.   

Diverse organisaties zoals het waterschap, provincie Noord-Brabant, gemeente Breda en de toekomstige 

beheerder van het terrein Emiel Anssems van Heining&Hoef Natuurboerderij en de verschillende natuur-
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verenigingen lieten vanuit hun perspectief zien wat de Lage Vuchtpolder zo bijzonder maakt. 

Vanuit de KNNV Breda kregen we de gelegenheid om te vertellen wat er zoal groeit in de deze polder. 

Omdat we vanuit KNNV Breda  in 2015 de polder intensief hebben geïnventariseerd konden we vrij goed 

onderbouwd aangeven waar vanuit botanisch oogpunt de meest interessante plekken te vinden zijn. We 

hebben vooral de buurbewoners en vertegenwoordigers van diverse organisaties op de hoogte kunnen 

stellen van al het moois wat er zo dichtbij in hun buurt woont. Omdat we in een weiland stonden konden we 

de bijzondere waterplanten zoals Zwanenbloem, Pijptorkruid,  Gevleugeld hertshooi, Moeraswederik ter 

plaatse laten zien. Het is mooi om te zien hoe verwonderd mensen over al dat moois zijn en dat zo dichtbij 

huis. 

We hebben de suggestie gedaan om eenmaal per jaar voor belangstellenden een veldexcursie te 

organiseren en dan buiten de geplande wegen te gaan en te gaan kijken diep in de polder wat er zoal in 

de sloten te vinden is.  

Vanaf tweede helft augustus worden de werkzaamheden uitgevoerd.                                      Jacques Rovers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1. Waterviolier is komt veel voor in de kwelderrijke sloten zoals in deze sloot nabij Moerdijkje 
Foto 2. Op natte schrale percelen worden nog volop Echte koekoeksbloemen gezien 
Foto 3. Grote pimpernel komt nog veel voor in de Lage Vuchtpolder 

 

Nieuws van de Plantenwerkgroep  -  Stippelvaren (Oreopteris limbosperma) 

Afgelopen jaar heeft een aantal leden van de plantenwerkgroep intensief de 

boswachterij Dorst onderzocht. Een gebied met erg veel eiken-beuken-bos en 

grote stukken met Douglasspar en Grove den die floristisch toch wat minder 

interessant zijn.  Gelukkig is enkele jaren geleden vrij veel bos gekapt waardoor 

de flora weer meer kansen krijgt. Tijdens de zoektochten kwamen we 

verschillende interessante en onverwachte planten tegen.  

Een daarvan was zeker de Stippelvaren (Oreopteris limbosperma), nabij de 

Duiventoren, die daar in een vochtige berm in ruime mate groeide. Meer dan 25 

exemplaren zijn daar ter plaatse geteld. Stippelvaren is een varensoort die in de 

omgeving van Breda nauwelijks wordt aangetroffen of mogelijk over het hoofd 

gezien. 

De eerste indruk bij het zien van de varen is dat je te maken hebt met een 

Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas), maar bij beter kijken zie dat de gehele 

habitus toch wel anders is. De bladeren zijn naar de voet toe sterk versmald,  de 

stengels hebben kleine blaadjes tot nabij het punt waar de stengel ontspringt.  

De plant is ook meer opgericht. Bijzonder zijn de gele klieren die op het blad zitten 

waardoor de plant bij wrijven een aromatische citroengeur verspreidt. Het is aan 

deze geelachtige klieren waaraan de Stippelvaren zijn naam ontleent. Net als 

Wijfjesvaren heeft Stippelvaren 2 vaatbundels. Meest overtuigend zijn de 

sporenhoopjes (sori) die duidelijk langs de bladrand zijn geschakeerd. 

Deze varensoort is ondergebracht bij de moerasvarenfamilie waartoe ook Smalle 

beukvaren en Moerasvaren behoren. 

Volgens de Oecologische flora heeft Stippelvaren hetzelfde verspreidings-

gebied als Dubbelloof en komt bij voorkeur voor op plaatsen met een zure, 

humusrijke, vochtige  onder-grond en een hoge luchtvochtigheid. Dubbelloof is 

in de omgeving van Breda zeker geen weinig voorkomende plant. Toch wordt 

Stippelvaren tot nu toe nog maar weinig gezien of over het hoofd gezien.  

Daarom de aansporing om bij aantreffen van Mannetjesvaren toch even wat 

gerichter te kijken of te ruiken.                                                      
Foto 1. De sori dicht langs de rand geschakeerd.  Foto 2. De stengels hebben blaadjes tot onderaan de stengel 

Jacques Rovers 
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Geslaagd Floronkamp in land van Heusden & Altena en de BommelerwaardAmmerzoden 

Met volle tevredenheid kijken we terug op het geslaagde Floronkamp dat van 7 t/m 10 juli is georganiseerd. 

Ruim 50 floristen, waaronder ook een aantal van de KNNV Breda,  hebben een of meerdere dagen aan dit 

kamp deelgenomen  

Het zonnige weer heeft aan het slagen van het kamp zeker bijgedragen. Drie dagen zonder regen en met 

temperaturen ruim boven de 20 graden,  het kan niet beter. 

Er waren twee excursies naar het natuurgebied de Woord in Zuilichem. De Woord, een niet groot maar wel 

bijzonder natuurgebied met soorten als Gele zegge en Addertong. Dit natuurgebied, aangekocht 

vanwege de bijzondere vogels zoals de roerdomp, heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een botanisch zeer 

boeiende plek.  

Daarnaast waren er twee interessante workshops. Een geplande grassenworkshop onder leiding van Edwin 

Dijkhuis en een tijdens het kamp spontane opgekomen workshop waterplanten onder begeleiding van 

John Bruinsma en Wim van der Ven. Gezien de belangstelling en de reacties nadien mogen we spreken 

van een schot in de roos. 

Een gezamenlijke maaltijd op de zaterdagavond gaf volop gelegenheid om met deze en gene over wilde 

planten of over andere zaken van gedachten te wisselen.  

Naast deze activiteiten mogen we natuurlijk niet vergeten de vele km-hokken die tijdens het kamp zijn 

geïnventariseerd. Groepjes van 2 tot 4 floristen hebben het gehele gebied doorkruist en hebben in totaal 34 

km-hokken onderzocht. Hiervan zijn er twee dubbel gestreept in het kader van Het Nieuwe Strepen Alle 

gegevens staan inmiddels in de Verspreidingsatlas. 

Enkele cijfers: In totaal zijn er tijdens het kamp 7729 waarnemingen gedaan, met een gemiddelde per km-

hok van 213 soorten. met als hoogste score ruim 300 soorten in de “stedelijke” omgeving van dorp Andel. 

Ruim 750 verschillende soorten zijn genoteerd, ruim een derde van de in Nederland voorkomende wilde 

planten. Hiervan waren er 26 Rode lijstsoorten 

Voor meer informatie: zie Floron Nieuwsbrief zomer die onlangs naar belangstellenden is toegestuurd. Wil je 

deze ook ontvangen neem dan even contact op met Florondistrict23baronie@gmail.com 

Jacques Rovers 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Op excursie met de boswachter Hans van Heiningen  in De Woord nabij Zuilichem  
Foto 2. Discussie over Moeraskruiskruid (Jocobaea paludosa) langs de Afgedamde Maas 
Foto 3. Knikkende distel (Carduus nutans) in de buurt van Nederhemert 
Foto 4. Platte rus (Juncus compressus)  in een poel in Het Pompveld  

 

Excursies en lezingen van West Brabantse Vogelwerkgroep 

Do 29-09 Lezing over Nestkast en Nestkaart door Chris van Turnhout in De Wegwijzer 

Za 01-10 Eurobirdwatch op trektelpost Hooijdopnkseweg in Haagse Beemden 

Do 13-10 Lezing over stand van zaken Markdal door Joop van Riet 

Zo 30-10 Excursie naar Asterdplas en Haagse Beemdenbos 

Excursies en lezingen van IVN Mark & Donge: 

Zo 11-09 Wandelings laarzenpad Geersbroek 

Zo 18-09 Wandeling door wijk Tuinzigt in Breda 

Zo 25-09 Wandeling door de Groene Linten van ’s-Gravenmoer 

Zo 02-10 Lange wandeling door het grensgebied bij Ulicoten, Smisselbergen 

Zo 09-10 Wandeling Landgoed Oosterheide 

Zo 23-10 Paddenstoelenwandeling door Boswachterij Dorst 

 

mailto:Florondistrict23baronie@gmail.com
http://www.westbrabantsevwg.nl/
http://www.ivn-markendonge.nl/activiteitenkalender.htm

