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Programma komende periode 

De komende periode worden de workshops/cursussen die veelal in april zijn gestart vervolgd. 

Het betreft de cursus insecten, de cursus grassen/zeggen en russen en de cursus plantengemeenschappen. 

Op 4 juli is er weer een gezamenlijke bijeenkomst met de andere natuurverenigingen onder de noemer van 

‘de Vier Jaargetijden’. Dit keer staan de planten en de vogels in de Lage Vuchtpolder centraal. Een ideaal 

moment om kennis te maken met de leden van de andere Bredase natuurverenigingen en te genieten van 

de natuur in de Lage Vuchtpolder. In de tweede helft van augustus leggen we ons meer toe op de planten 

in het water. We organiseren dan een workshop over waterplanten met speciale aandacht voor sterren-

kroos en kroos. 

In het najaar (november) staat een mossencursus op stapel, een theoretische bijeenkomst en twee excur-

sies. Rob Vereijken van KNNV Tilburg zal ons op dit gebied meer wegwijs maken. 

Ook voor de paddenstoelen hebben we een vervanger voor Hans Vermeulen kunnen regelen in de per-

soon van Wim Veraghtert, ook bekend vanwege zijn kennis op gebied van nachtvlinders. 

Het thema Natuur in de stad, voorkoming van verstening in de stad, verschuiven we naar de winterperiode. 

Dit ook in verband met subsidieaanvraag bij Groen en Doen. 
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Juni 2015 – augustus 2015 ● Uitgave 6 - 3 

 

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

Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief. 

woensdag   3 juni   Vierde cursusavond insecten. Plaats: Wijkcentrum De Poelewei Breda,  

Mgr de Vetstraat 2, Breda 

donderdag   4 juni  Lezing stadsplanten bibliotheek Centrum, Molenstraat 6 te Breda. Aanvang 

20.00 uur.  

zaterdag   6 juni  Excursie cursus insecten  

zaterdag   6 juni  Excursie stadsplanten. Verzamelpunt Vrije Boekhandel, Veemarktstraat 40 te 

Breda. Aanvang 10.00 uur. 

dinsdag   9 juni  Cursusavond grassen, zeggen en russen 

woensdag 10 juni  Bestuursvergadering 

woensdag 17 juni  Cursusavond plantengemeenschappen 

dinsdag 23 juni  Cursusavond grassen, zeggen en russen 

dinsdag 30 juni  Cursusavond grassen, zeggen en russen 

woensdag   1 juli  Cursusavond plantengemeenschappen 

zaterdag   4 juli  Vier jaargetijden 4e bijeenkomst. Gemeenschapscentrum "De Wegwijzer", 

Breda. Aanvang 13.00 uur. 

woensdag   5 augustus  Bestuursvergadering KNNV 

zaterdag 22 augustus  Workshop sterrenkroos en waterplanten. Bezoekerscenrtum Wolfslaar. 

Aanvang 9.30 uur. Aanmelden vooraf. 

 

   

  

 

 

  

 

mailto:breda@knnv.nl


 Nieuwsbrief KNNV-Breda  juni-juli-aug 2015            2 
 

In memoriam 

Onlangs vernamen we dat Cees van Dongen, oud bestuurslid van onze KNNV- Breda, op 22 maart jl op 82 

jarige leeftijd in Breda is overleden. 

Cees is tot een jaar of tien geleden erg actief geweest binnen de KNNV. Hij heeft op meerdere terreinen 

zich ingespannen om de KNNV Breda levendig te houden en was altijd bereid om zich in te zetten voor de 

afdeling en nieuwe initiatieven te ontplooien. Zo was hij in 1995 waarnemend voorzitter, omdat het ook al 

toen moeilijk was om nieuwe bestuursleden te vinden. Hij is jarenlang actief geweest in de excursie-

commissie en bereidde samen met Heidi Schotel zijn excursies grondig voor. Bij Cees was het niet gauw een 

boterham eten tussen de middag. Er werd een café opgezocht waar je goed kon lunchen en de lief-

hebbers een pot bier konden drinken. Het moest, volgens hem, ook voor de vele oudere excursiegangers 

gezellig blijven en er moesten voldoende rustmomenten ingebouwd worden. 

Bij de paddenstoelenwerkgroep is Cees tot de opheffing in 2001 lid gebleven. Hij was daarbij actief in 

enkele monitoringsprojecten. 

Bij het verschijnen van de Natuurbeleving, het toenmalige afdelingsblad, was hij, samen met diverse ande-

re leden, tot de laatste uitgave bereid om deze verzendklaar te maken. Een hele klus en niet te vergelijken 

met het digitaal verzenden van de Nieuwsbrief. 

Gedurende vele jaren heeft Cees zich sterk ingezet voor de afdeling. Helaas ging het 10 jaar geleden 

minder met zijn gezondheid en kon hij nog nauwelijks aan de activiteiten van de KNNV deelnemen.  

Het laatste jaar werd Cees goed verzorgd in een Bredaas verzorgingstehuis en had het volgens Heidi goed 

naar zijn zin. Heidi zorgde al vele jaren voor hem en stond tot het laatst toe voor hem klaar. 

Een markant (voormalig) lid is van ons heen gegaan. Hij rust in vrede. 

We wensen Heidi nog veel sterkte in de komende periode. 

 

Lezing en wandeling. Planten in de stad Breda  

Voor alle bewoners van Breda en omstreken die belangstelling hebben voor 

de natuur in de directe leefomgeving. 

In Breda zijn bijna 1000 “wilde” planten geïnventariseerd. Daarmee staat 

Breda in de top 10 van steden met een grote diversiteit aan wilde planten. 

In het boek “Stadsplanten van Breda” staan 150 algemene stadsplanten 

beschreven naast nog eens 50 planten die om één of andere reden 

bijzonder zijn in Breda.  

Erik van der Hoeven, één van de schrijvers van het boek en plantenkenner, 

zal hier tijdens de lezing meer over vertellen.  

Tijdens de wandeling onder leiding van Aad van Diemen, ook één van de 

schrijvers van het boek en eveneens een plantenkenner, zullen we veel 

stadsplanten ‘in het echt’ gaan zien.  

Lezing 

Datum    : donderdag 4 juni 2015 

Aanvang : 20.00 uur 

Plaats    : Bibliotheek Centrum, Molenstraat 6 

Entree (incl koffie / thee): € 5,00 

Kaartverkoop: receptiebalie Bibliotheek Centrum, Vrije Boekhandel en online 

via www.bibliotheekbreda.nl.  

Ook kort voor de lezing zijn nog kaarten bij de zaal verkrijgbaar.  

Het boek is op deze avond te koop voor € 12,50. 

Stadsplantenwandeling door Breda Centrum 

Zaterdag 6 juni 2015. Start 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.  

Start en einde bij de Vrije Boekhandel, Veemarktstraat 40. Deelname aan de wandeling is gratis. 

Lezing en wandeling worden georganiseerd door Bibliotheek Breda, Vrije Boekhandel in samenwerking met 

de Werkgroep stadsplanten Breda. www.stadsplantenbreda.nl. 

Lezingen 2015-2016 

Het programma voor het seizoen 2015/2016 is weer nagenoeg rond. De data zijn gepland, de onderwerpen 

uitgezocht en de zaal is geboekt. 

Het betreft vier lezingen op de volgende maandagen: 12 oktober, 23 november, 5 januari en 14 maart.  

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 500 jaar Mastbos, de gebieden van Natuurmonumenten 

in West-Brabant, het leven van mestkevers en zoogdieren rond Breda. 

In de Nieuwsbrief voor september-oktober zullen we het definitieve programma presenteren. 

http://www.bibliotheekbreda.nl/
http://www.stadsplantenbreda.nl/
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De Vier jaargetijden: zomer-activiteit op 4 juli as 
Plaats: Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2 4826 EP Breda  

 

         

 

 

 

 

 

 

In 2015 staan in het kader van de Vier jaargetijden staan de ontwikkelingen in Breda Noord centraal. In het 

bijzonder de aanleg van de Waterakkers en de realisatie van de Natte Natuurparel ‘Lage Vuchtpolder’ 

Op de vierde en laatste bijeenkomst gaan we nader in op vogels en de flora van de Lage Vuchtpolder. 

De flora is kenmerkend door het aanwezige kwelwater, waardoor een bijzondere plantengroei is ontstaan 

met soorten als Waterviolier, Holpijp, vele zeggensoorten en bijzondere fonteinkruiden. Bijzonder is ook de 

grote populatie van de Grote pimpernel. 

Op 4 juli is de vierde bijeenkomst. Het programma is als volgt: 

13:00 uur  Inloop bij het gemeenschapcentrum “De Wegwijzer”  

13:30 uur  Presentatie Jacques Rovers over de flora van de Lage Vuchtpolder,  

14:00 uur  Pauze 

14:15 uur  Presentatie Willem Veenhuizen over vogels in de Lage Vuchtpolder 

14:45 uur  Fietsen (bij voorkeur) naar de kinderboerderij Parkhoeve (Hoge Vucht),  

         Tussen de Dijken 101, Breda 

15:00 uur  Start excursie  

16:30 uur  Mogelijkheid om nog een drankje te gebruiken bij de Wegwijzer 

Over de sprekers:  

Jacques Rovers is naast lid van de KNNV afdeling Breda en coördinator van de plantenwerkgroep sinds 

enkele jaren lid van districtsteam van Floron. Hij inventariseert als vrijwilliger voor SBB de verschillende 

natuurgebieden rond Breda waaronder in 2015 de Lage Vuchtpolder. Daarnaast is hij lid van de werkgroep 

stadsplanten en coördinator van de inventarisatie van de flora in de gemeente Breda. 

Willem Veenhuizen is van beroep tuinontwerper. Al z’n vrije tijd besteedt hij evenwel aan vogels, hij is 

veldmedewerker weidevogels in West Brabant voor Brabants Landschap en als vrijwilliger 

Stadsvogeladviseur. Willem is medeauteur van het boek ‘Vogels houden van Breda’. Hij is lid van de West 

Brabantse Vogelwerkgroep en van de KNNV afdeling Breda. 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging: Mossencursus voor beginners in november 

Een mossencursus voor beginners is al enkele jaren een wens. Dit najaar gaan we dat realiseren. 

Rob Vereijken, lid van de KNNV in Tilburg en goed bekend met mossen en planten zal ons helpen bij de 

eerste stappen. Het betreft een theoretische bijeenkomst op een woensdagavond en twee excursies op 

een zaterdagochtend. De kosten bedragen waarschijnlijk €30,- en is afhankelijk of we in aanmerking komen 

voor subsidie van Groen en Doen. 

De data zijn: woensdag 4 november en zaterdag 14 en 21 november. In de volgende Nieuwsbrief zullen we 

uitvoeriger in gaan op het programma. 
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Workshop sterrenkroos en kroos 

In samenwerking met Floron organiseren we op zaterdag 22 augustus een workshop over waterplanten met 

speciale aandacht voor sterrenkroos en kroos. Het zijn de planten die bij inventarisatie vaak op een hoop 

worden geschoven omdat je erg goed moet kijken om de verschillen te zien. 

John Bruinsma, deskundige op het gebied van waterplanten, 

zal ons begeleiden. 

In de ochtend gaan we na een korte inleiding zelf aan de slag 

met het bekijken en vergelijken van de in Noord-Brabant voor-

komende sterrenkroos- en kroossoorten. Zelf doen en zelf goed 

kijken is de enige manier om je de kennis eigen te maken. In 

de namiddag gaan we het veld in en zien we de zelfde 

soorten nu onder praktijkomstandigheden en in hun verschil-

lende gedaantes. Het zal dan blijken dat ze zeer divers kunnen 

zijn in hun voorkomen. 

Andere waterplanten worden uiteraard in het veld ook mee-

genomen, maar het accent ligt op sterrenkroos en kroos. 

De workshop is bedoeld voor floristen met een redelijke kennis van wilde planten (het is dus geen beginners-

workshop). 

Aanvang: 9.30 uur. Einde: ca 16.00 uur 

Plaats in de ochtend: duurzaam leslokaal bezoekerscentrum Wolfslaar 

Plaats in de namiddag: omgeving Breda 

Kosten: € 7,50 per persoon (koffie/thee in de ochtend inbegrepen). Maximaal aantal deelnemers: 15  

Aanmelding bij KNNV Breda via knnv@breda.nl , onder vermelding workshop sterrenkroos en kroos. U kunt 

ook contact opnemen met de coördinator van de plantenwerkgroep van KNNV Breda, Heusden-

houtseweg 48, 4817 NC Breda (076-5875353). 

De kosten te voldoen na bevestiging van de aanmelding op giro NL94 INGB 0001 0709 54 t.n.v. KNNV, afdeling 

Breda. 

Basiscursus insecten halverwege 

Het eerste deel van de basiscursus insecten zit er op. Tijdens de eerste lesavond kwamen de algemene 

aspecten van insecten aan de orde, zoals: wat is een insect, hoe zien ze eruit, wat doen ze, wat is hun 

functie? Wim Klein, die de cursus verzorgt, weet het boeiend te vertellen met tal van voorbeelden. Zijn doel 

is de cursusdeelnemers enthousiast te maken voor de insectenwereld en dat begint wel te lukken. De 

tweede avond ging over de diversiteit, de systematiek en de diverse orden, meer dan 20 stuks.  

Belangrijk is hoe de insecten van de verschillende orden te herkennen. 

Dat gaan we in het volgende deel mee verder. Wim gaat een groep die hij heel goed kent eens extra 

laten bekijken: Rupsendoders, Bijenwolven, Bliksemwespen, Harkwespen, en nog veel meer. We gaan op 

een praktijkavond diverse insecten indelen naar hun groep en we hebben twee dagexcursies om de insec-

ten in het veld te bekijken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de plantenwerkgroep 

Als u dit leest is het plantenseizoen al volop aan de gang. We zijn volop aan het inventariseren in gebieden 

in de omgeving van Breda en proberen ons daarnaast verder te verdiepen in een van de meer lastige 

families.  

Omdat de grassen en grasachtigen vaak lastig te determineren zijn, was een cursus over deze planten-

groepen zeer welkom. De belangstelling voor de door Natuurvereniging Mark en Leij georganiseerde 

grassencursus is dan ook groot. Een flinke groep leden van Mark en Leij was aanwezig op de twee 

mailto:knnv@breda.nl
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theorieavonden in Bezoekerscentrum Wolfslaar, maar ook anderen konden aansluiten en deden dat dan 

ook. Van KNNV Breda waren vrijwel alle leden van de plantenwerkgroep present. 

De cursus wordt gegeven door Hans Vermeulen van het Belgische Natuurpunt, hij is een groot padden-

stoelen- en, zoals bleek, een groot plantenkenner. Hij liet in vogelvlucht de meest voorkomende soorten de 

revue passeren en probeerde daarbij steeds met eenvoudige kenmerken (gemakkelijker dan in Heukels 

Flora!) een eerste schifting aan te brengen in de vele op elkaar lijkende soorten. 

Vaak werden drie soorten bij elkaar gezet en werden de onderlinge verschillen benoemd.  

Zo werden bijvoorbeeld Pitrus, Biezenknoppen en Zeegroene rus met elkaar vergeleken op gladheid en 

kleur van de stengel en op het feit of het merg in de stengel al dan niet onderbroken is. 

Van de meest voorkomende zeggen werden de opvallendste kenmerken genoemd en ook hier werd een 

eerste schifting gemaakt en werden de soorten met vergelijkbare kenmerken gegroepeerd, bijvoorbeeld 

de zeggen met bolle urntjes zoals Oeverzegge, Moeraszegge, Blaaszegge en Ruige zegge. 

De veelheid aan informatie die gedurende de twee avonden aan bod kwam, is nog eens rustig na te lezen 

in de uitgebreide syllabus die bij de cursus verstrekt werd. 

De cursus zal vervolgd worden met vier avonden veldwerk om het geleerde in de praktijk te toetsen. De 

eerste buitenles zal plaatsvinden in de omgeving van Park Wolfslaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier Jaargetijden: Lente 

Het moet voor een willekeurige bezoeker van de Lage Vuchtpolder een vreemde gewaarwording zijn 

geweest: een groep wandelaars waarvan de ene helft de horizon afzocht met een verrekijker en de 

andere helft iets op de grond zocht. Het leek wel of ze iets kwijt waren.  

Het betrof een gemengd gezelschap van vogelaars en 

floristen. Leden van West Brabantse Vogelwerk-groep, de 

KNNV Breda en IVN Mark & Donge die in het kader van de 

lente-uitvoering van de Vier Jaargetijden bij elkaar 

gekomen waren. Het programma van 25 april jl. begon 

om half twee in de Wegwijzer met twee lezingen. Er 

hadden zich een twintigtal leden van drie genoemde 

verenigingen verzameld. 

De eerste voordracht was van Christ Buiks en ging over de 

landschappelijke geschiedenis van de Vuchtpolder. Bij het 

begin van onze jaartelling, bijna 2000 jaar vóór de 

geboorte van Christ, was het gebied een uitgestrekt 

veenmoeras. De naam ‘Vucht’ zegt het al: vocht. Begin 

14e eeuw was er sprake van grootschalige turfwinning in het gebied. Het gevolg was dat er rijk hooiland 

ontstond. Door de intensivering van de landbouw is daar nu nog maar weinig van over. Christ zou Christ niet 

zijn als hij het niet vooral over de mogelijke verklaringen van (oude) veldnamen zou hebben gehad. Een 

voorbeeld: de naam ‘Teteringen’ kon wel eens te maken hebben met een tetterend, d.w.z. klaterend, 

beekje, dat water vanuit het hoger gelegen gebied ten oosten van Teteringen afvoert naar de Vucht.  

De tweede voordracht was van Willem Veenhuizen en behandelde weidevogels. Onder weidevogels 

worden vogelsoorten verstaan die in uitgestrekte graslanden broeden. Het is geen exact omschreven 

indeling. Het begrip wordt veel gebruikt in discussies over agrarisch natuurbeheer en het behoud van 

weilanden als bijzonder cultuurlandschap omdat het soorten betreft die in meer of mindere mate zijn 

aangewezen op een door de mens gevormd landschap. De gebruikelijke definitie heeft betrekking op alle 

vogels die op de grond broeden in weilanden.  
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Willem behandelde alle bekende voorbeelden zoals 

kievit, grutto, tureluur en scholekster. Voor dit type vogels 

is een natte bodem heel belangrijk omdat ze dan met 

hun snavel eenvoudig op zoek kunnen gaan naar 

wormen en kleine bodeminsecten. 

Voor het tweede gedeelte van de middag verzamelden 

de deelnemers zich bij de Parkhoeve Breda-Noord. De 

excursieleiders waren de deelnemers zelf. De vogelaars 

deelden hun kennis met de floristen en vice versa. 

Opvallende waarnemingen waren de grutto, de grote 

pimpernel, de veldleeuwerik en de waterviolier. 

Na afloop verzamelden zich nog enkele bestuursleden in 

de Wegwijzer om vast te stellen dat alles wat leeft en 

bloeit ons toch altijd weer boeit. Een Trappist erbij maakt het nog leuker.  

 

Eerste ideeën voor 2016 

In de afgelopen bestuursvergadering hebben we met elkaar gebrainstormd over de onderwerpen en 

activiteiten voor het seizoen 2016. Het is de bedoeling om eenzelfde sessie ook uit te voeren met de 

klankbordgroep eind mei. Samen proberen we dan tot een goed programma te komen voor 2016. Een van 

de onderwerpen die we vanuit het bestuur graag op het programma willen zetten is een wilde 

plantencursus voor beginners. Het is weer een aantal jaren geleden dat we hieraan aandacht hebben 

geschonken. Het leek ons daarom goed om dit weer op te pakken. 

Daarnaast denken we aan: 

- een vervolgcursus van de mossen cursus die we in 2015 zijn gestart.  

- een themadag Verstening 

- een vervolgcursussen over libellen en insecten. 

Uiteraard proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de leden. Mocht u een 

wens hebben met betrekking tot het programma, laat het ons weten. We gaan dan na of het is in te 

passen in het programma. Programma 2016 is nog verre van ingevuld. Daarom graag uw suggesties.  

 

Excursies West-Brabantse Vogelwerkgroep  (http://www.westbrabantsevwg.nl) 

Juni (nadere datum volgt via de website): excursie Nachtzwaluwen in de Chaamse Bossen 

Zondag 14 juni: wandeling bij de Emerput van 09.00 tot 11.00 uur 

Zondag 21 juni: Stadsvogelwandeling Wilhelminapark vanaf 07.00 uur 

lees verder op de website 

Meer informatie over de West-Brabantse Vogelwerkgroep: publiciteit. 

 

Excursies IVN Mark & Donge  (http://www.ivn-markendonge.nl) 

Zondag 7 juni : Natuurwandeling Dongedijk, Duurzaam Wandelen, vertrek om 14.00 uur 

Zaterdag 20 juni: Natuurwandeling Dorstse Bossen, aardewandeling, vertrek om 19.30 uur 

Zondag 21 juni: Natuurwandeling Van Sonsbeecvkpark, vertrek om 14.00 uur 

 

Zondag 5 juli: Natuurwandeling Labbegat, Bloemen in het Veen, vertrek om 14.00 uur 

Zondag 12 juli: Natuurwandeling Markdal tot aan de grens, Nederland springt voor Schooner Water, vertrek 

om 14.00 uur 

Zondag 26 juli: Natuurwandeling Ulvenhout, Stadsplanten in Het Dorp, vertrek om 14.00 uur 

 

Zondag 2 augustus: Natuurwandeling Vloeiweide, Bomen en Bodem, vertrek om 14.00 uur 

Zondag 16 augustus: Natuurwandeling Het Achtje van de Markboezem, Ja, Ik Zie Ze Vliegen, vertrek om 

10.00 uur 

Zondag 30 augustus: Natuurwandeling Haagse Beemden en polder, Open Landschap, vertrek om 14.00 uur 

 

Zie de website van IVN Mark en Donge voor nadere informatie. 

 
 

 

http://www.westbrabantsevwg.nl/
http://www.westbrabantsevwg.nl/nieuws_bericht.php?nav=1273&nieuws=54&bericht=512
mailto:publiciteit@westbrabantsevgw.nl
http://www.ivn-markendonge.nl/
http://www.ivn-markendonge.nl/activiteitenkalender.htm

