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Uitnodiging Jaarvergadering woensdag 25 februari 2015 

Aanvang: 20.00 uur     Locatie: Bezoekerscentrum Wolfslaar (MEC), Wolfslaardreef 95, 4834SN Breda 

Eerst de formele punten en daarna een leuke lezing van Erik van der Hoeven. 

De vergaderstukken zijn op te vragen bij de secretaris en voor de vergadering, vanaf 19 uur, beschikbaar. 

Agenda 

1. Opening door de voorzitter 

2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering maandag 17 maart gepubliceerd op de website  

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

4. Bespreking jaarverslag 2014 van de secretaris 

5. Bespreking jaarverslagen van de werkgroepen 

6. Bespreking jaarrekening 2014 van de penningmeester 

7. Verslag van de kascommissie over de financiële jaarstukken 2014  

8. Goedkeuring van de jaarstukken van 2014 en decharge van de penningmeester  

9. Begroting 2015 en contributie 2016 

10. Benoeming leden kascommissie 

11. Aanvulling bestuur 

12. Benoeming vertegenwoordigers in Gewestelijke Raad, Vertegenwoordigende Vergadering(en) en 

Beleidsraad KNNV 

13. Programma voor 2015 en inbreng van de leden 

14. Huldiging jubilarissen  

15. Rondvraag 

16. Sluiting 

Pauze 

21.00 uur : Lezing Erik van der Hoeven over de natuur in Columbia 

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 

 

 

 

Februari 2015 - maart 2015 Uitgave 6 - 1 

 

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

Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief. 

do 19  feb.  : Bestuursvergadering 

wo 25  feb. : Jaarvergadering 2015 

ma   2  mrt. : Lezing “Stroomgebied van het Merkske”. 20.00 uur. Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’. 

di    3  mrt. : Gewestelijke vergadering KNNV, Tilburg 

wo   4  mrt. : Bestuursvergadering 

ma 16 mrt. : Aftrap plantenseizoen, plantenwerkgroep 

wo 25  mrt. : Aftrap vlindermonitoring 2015 

za     4 apr. : Gewestelijke excursie afdeling Eindhoven, De Mortelen. 

vr   10  apr. : Eerste lesavond Cursus Insecten  

za  11  apr. : Landelijke jaarvergadering KNNV 

wo 15  apr. : Tweede lesavond Cursus Insecten  

do 16  apr. : Bijeenkomst klankbordgroep 

di   21  apr. : Cursus Grassen, zeggen en russen 

za  25 apr.  : De Vier Jaargetijden – lente, 13.00 uur. Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Breda. 

di   28  apr. : Cursus Grassen, zeggen en russen 

 

 

mailto:breda@knnv.nl
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Toelichting op de agenda van de jaarvergadering: 

Punt 4, 5. Het jaarverslag en de verslagen van de werkgroepen zijn ook te vinden op de website. 

Punt 7.   Het verslag en de begroting worden op de vergadering uitgedeeld en zijn vanaf een uur voor het 

begin van de vergadering beschikbaar. 

Basiscursus Insecten 

Door de successen van de vlinder- en libellencursussen start in april een cursus Insecten. De cusus bestaat 

uit vier lesavonden en twee excursies/praktijkdagen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

vr  10 april Algemene entomologie  

          (insecten: wat zijn het, wat doen ze, wat is hun functie, ...) 

wo 15 april De grote insectenorden  

wo 27 mei  Enkele specifieke groepen,  

          zoals wespen en bijen, vliegen, kevers 

za  30 mei  Excursie/praktijk 

wo 03 juni  Enkele specifieke groepen, 

          zoals wespen en bijen, vliegen, kevers 

za  06 juni  Excursie/praktijk 

 

De cursus wordt verzorgd door Wim Klein, zelf een groot kenner van 

graafwespen. 

De theorielessen zijn in het bezoekerscentrum Wolfslaar (Wolfslaardreef 95, Breda).  

De aanvang van deze theorieavonden is om 19h30 en de afsluiting rond 22h00.  

De excursie/praktijkdag start om 10.30 uur. De plaatsen zullen nog later vastgesteld worden. 

De prijs voor de cursus is € 35,- voor leden van KNNV-Breda. Koffie en thee zijn inclusief. 

Als het mogelijk is gaan we subsidie van Groen en Doen aanvragen en bij honorering daarvan kunnen we 

de cursus gratis aanbieden aan de leden van de KNNV.  

Aanmelding: 

Het aantal deelnemers is maximaal 20 personen. Tot half februari hebben KNNV-leden en deelnemers aan 

de vlinder- en libelle-cursussen van voorafgaande jaren voorrang, daarna staat de cursus open voor iedere 

belangstellende. De datum van aanmelding is bepalend voor de deelname. 

Aanmelding bij secretariaat KNNV-Breda, E: breda@knnv.nl of T: 076-5875353 of stuur een briefje onder 

vermelding van naam, adres, telefoonnummer. Gelieve in de onderwerpregel het woord Insectencursus op 

te nemen. 

Kort na de aanmelding ontvangt u bericht over de deelname. 

 

Cursus grassen, russen en zeggen 

Mark en Leij organiseert, samen met het KNNV Breda, een cursus grassen, russen en zeggen. 

Grasachtige planten hebben een slechte reputatie. Ze gaan door als lastig op 

naam te brengen en vor-men op de koop toe weinig tot de verbeelding 

sprekende bloemen.  

Wie echter de moeite neemt om met een loep de bloeiwijzen van deze plan-

ten te bekijken, betreedt een verbazingwekkende en mysterieuze wereld. Zo 

ontdek je dat russen ondanks een uiterlijke gelijkenis met grassen, een bloem-

structuur ontwikkelen die aansluit bij die van lelieachtigen. En ook tussen 

grassen en cypergrassen, waartoe onder meer de zeggen behoren, zijn er 

opmerkelijke verschillen.  

De basiscursus grassen, zeggen en russen biedt de deelnemer niet alleen een 

antwoord op de vraag wat het onderscheid tussen al deze grasachtige 

planten is. Er wordt ook uitvoerig ingegaan op alle veldkenmerken die je nodig 

hebt op grassen, cypergrassen en russen te determineren. 

Het theoriedeel van de cursus vindt plaats op dinsdagavond 21 en 28 april van 

19u30 tot 22u30;  

het praktijkgedeelte op dinsdagavond 5 en 19 mei en 9 en 23 juni. 

De cursus wordt gegeven in Chaam. 

De bijdrage van de cursisten is vastgesteld op € 30,- voor leden (ook KNNV-leden) en € 40,- voor niet-leden. 

Meld je nu reeds aan via grassen@markenleij.nl 

Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd. 

mailto:grassen@markenleij.nl
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Vervolg cursus plantengemeenschappen in 2015 

Vorig jaar heeft Charles Schils ons wegwijs gemaakt in de wereld van de plantengemeenschappen.  

Na drie theoretische avonden zijn we het veld in getrokken en hebben in enkele natuurgebieden vegeta-

tieopnamen gemaakt die met behulp van het programma Synbiosys zijn verwerkt. Hierbij gaat het niet om 

de individuele planten maar om de samenhang van de planten in een bepaald biotoop. Op deze manier 

krijg je een aardig inzicht waar je welke planten zoal kunt verwachten. 

De deelnemers van 2014 hebben aangegeven in 2015 verder te willen gaan en Charles Schils wil ons weer 

graag in dit proces begeleiden.  

Op de volgende woensdagavonden komt de groep bij elkaar: 13 mei, 27 mei, 17 juni en 1 juli. De cursus zal 

vooral bestaan uit het maken van vegetatieopnamen in het veld en het vervolgens thuis verwerken via 

Synbiosys. De deelnemers van vorig jaar worden via een mailtje benaderd voor deelname. 

Mocht u als lezer van de Nieuwsbrief aan willen sluiten neem dan even contact op met breda@knnv.nl.  

Het maximum aantal deelnemers ligt rond 15 personen. Deelname is gratis. 
 

 

Lezing over het Stroomgebied van het Merkske 2 maart 2015 

De lezing wordt verzorgd door Theo Bakker, boswachter 

Monitoring en Natuuradvies bij Staatsbosbeheer en Bart 

Hoeymans, boswachter bij Agentschap voor Natuur en Bos. 

Ten zuiden van Breda vormt het Merkske, een zijrivier van de 

Mark, de natuurlijke grens tussen Nederland en België. De 

totale oppervlakte van het stroomgebied bedraagt ongeveer 

6000 ha, waarvan de helft in Nederland en de helft in België is 

gelegen, 20% hiervan is in beheer bij de natuurbeherende 

organisaties. 

Omdat de vallei van het Merkske lange tijd een beetje in de 

vergetelheid is heeft de natuur aan beide kanten van de grens jaren lang haar gang gaan. Het gevolg: 

een gebied rijk aan cultuurhistorie en bijzonder door de befaamde natte beemden, bloemrijke hooilandjes 

die al jaren met zorg door Staatsbosbeheer en Agentschap voor Natuur en Bos worden onderhouden. Door 

de opstijgende kwel tref je hier nog in grote aantallen planten zoals moesdistel, knolsteenbreek, slanke 

sleutelbloem en grote pimpernel 

Ook is het gebied rijk aan vogels, er worden zeker een 20-tal kenmerkende soorten waargenomen.  

Daarnaast komen er binnen het stroomgebied van het Merkske 10 van de 15 in Nederland en Vlaanderen 

inheemse amfibieënsoorten voor, waardoor dit gebied voor deze soorten van belang is. Sinds enkele jaren 

is de herintroductie van de boomkikker gestart. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit. 

In dit verband dienen ook de bijen, wespen en mieren niet vergeten worden. Door de afwisseling van het 

landschap en de diversiteit aan biotopen wordt verwacht dat er nog vele nieuwe soorten zullen worden 

ontdekt. 

Theo Bakker en Bart Hoeymans, door hun werk sterk betrokken bij de monitoring dit gebied, zullen u laten 

zien hoe boeiend en prachtig grensoverschrijdend natuurgebied is tussen Castelré en Baarle –Nassau en 

wat er nodig om dit gebied ook voor de toekomst te behouden. 

Plaats: Gemeenschapscentrum De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda. De toegang bedraagt € 3, - (incl. 

koffie, thee).  

Gewestelijke excursie afdeling Eindhoven op zaterdag 4 april 2015 

Start: 10:00 uur, Cafe Vingerhoeds, Oude Grintweg 90, 5688MB Oirschot. 

Aanmelden: Uiterlijk op 30 maart, bij Gerard Vos, foxy@xs4all.nl, 040-2217857  

Dit voorjaar is de afdeling Eindhoven weer aan de beurt voor een gewestelijke 

excursie. We beginnen met een kop koffie of thee met gebak, waarna we 

een wandeling maken in de Mortelen, een prachtig gebied waar het het 

landschap nog ouderwets kleinschalig is.  

De lunch wordt gebruikt in het veld, zorg hier dus zelf voor.  

Waterdichte schoenen zijn sterk aanbevolen. De landeling is 10 km lang. 

KNNV en Facebook 

Werp ook eens een blik op de website www.knnv.nl/breda of op de facebookpagina.  

Vind het ‘leuk’ en je wordt vanzelf op de hoogte gehouden van alle updates en aanvullingen.  

Wordt ook gebruikt voor berichten, die al op korte termijn plaats vinden. Contact facebookredactie. 

 

 

file:///C:/Users/Jan%20Woolderink/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NQEEX4WP/www.knnv.nl/breda
https://www.facebook.com/pages/KNNV-Breda/183479615188932?ref=hl
file:///C:/Users/Jan%20Woolderink/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NQEEX4WP/cvdkrift@gmail.com
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Jaarverslag KNNV afdeling Breda over het jaar 2014 (uitgebreidere versie op website) 

Algemeen 

De afdeling blijft gestaag groeien. Het ledenaantal is het afgelopen jaar met ruim 10% vooruitgegaan en 

bedraagt per 1 januari 2015: 83 leden. Helaas hebben we door een noodlottig ongeval voortijdig afscheid 

moeten nemen van onze penningmeester Hub Snapper. 

Activiteiten 

Een van de doelstellingen van de afdeling is om zich vooral te richten op de natuur in de naaste omgeving 

van Breda. Deze aanpak is ook in 2014 voortgezet. 

Dit doen we via themagerichte bijeenkomsten en cursussen. 

De lezingen in samenwerking met IVN Mark & Donge, blijven in trek, in totaal 5 per jaar.  

Cursussen 

Er zijn in 2014 twee cursussen georganiseerd. Een nachtvlindercursus en een cursus 

plantengemeenschappen. 

De nachtvlindercursus was een vervolg op de libellen- en de dagvlindercursus. Het uiteindelijke doel is te 

komen tot oprichting van een werkgroep insecten. Twintig personen namen aan de cursus deel. 

Voor de meer gevorderde plantenkenners was er een cursus plantengemeenschappen. De cursus bestond 

uit drie theoretische bijeenkomsten en drie avonden in het veld waar door de deelnemers 

vegetatieopnames zijn gemaakt. De cursus was met 15 deelnemers volgeboekt. 

Studiedagen 

Met financiële ondersteuning van Groen en Doen zijn er in 2014 twee studiemiddagen georganiseerd, één 

had betrekking op bloemrijke bermen en een tweede op invasieve exoten in en nabij het water. Doel van 

beide middagen is kennisuitwisseling en kennismaking tussen professionals en vrijwilligers. Er namen 

respectievelijk ruim 70 en 55 personen deel.  

Workshops 

In 2014 zijn we verder gegaan met het organiseren van Workshops in de winterperiode. 

Als vervolg op de paddenstoelencursus in 2013 hebben we een workshop en een studiedag 

paddenstoelen georganiseerd. 

In het najaar was er een workshop inlandse bomen. 

Project stadsplanten Breda 

Dit project wordt vanaf 2010 uitgevoerd in samenwerking met IVN Mark & Donge.  

In 2014 stond de website en de verkoop van de boekjes centraal. De website wordt in verband met de QR-

code in het boekje tot 2017 in de lucht gehouden. Eind december waren er 800 boekjes verkocht. 

Via de plantenwerkgroep inventariseren we de stad Breda. In 2014 is ongeveer de gehele stedelijke 

omgeving van de stad Breda op kilometerhokniveau onderzocht. Inmiddels zijn ruim 1100 verschillende 

soorten “wilde of verwilderde” planten in de openbare ruimte aangetroffen.  

Nieuwsbrief  

De Nieuwsbrief verschijnt in de zomer tweemaandelijks en in de winter om de drie maanden. Dit in nauwe 

samenhang met de website. De Nieuwsbrief wordt of per e-mail verzonden of via de post bezorgd. Het 

aantal leden dat de Nieuwsbrief nog per post ontvangt blijft afnemen. 

Activiteiten werkgroepen 

Twee werkgroepen zijn actief binnen de afdeling. Dit zijn de planten- en de mossenwerkgroep. Daarnaast is 

er een vlinder-libellengroep in oprichting en proberen we een groep te formeren rondom de 

paddenstoelen 

PR-activiteiten 

Via de twee studiemiddagen heeft de KNNV goed aan de weg kunnen timmeren. Aan de dag over 

exoten in en nabij het water hebben we via de regionale krant De Stem nog extra publiciteit kunnen 

genereren. Deze twee studiedagen waren mogelijk door financiële ondersteuning van Groen en Doen. 

Via deelname aan publieke activiteiten proberen we meer naamsbekendheid te verkrijgen. Zo zijn we op 

verschillende manifestaties aanwezig geweest.  

Activiteiten op gebied Natuurbescherming 

Er is wekelijks, op dinsdagochtend, overleg met de voorzitters van de West-Brabantse Vogelwerkgroep en 

Mark & Donge over lopende zaken waaronder natuurbescherming. We proberen om zoveel mogelijk met 

één geluid naar buiten te treden. 

Er is ondersteuning vanuit de KNNV voor het duurzamer maken van het Markdal, een initiatief van regionale 

Natuurverenigingen.  

Samenwerking met andere natuurverenigingen 

Er bestaat overleg met IVN en WBV over meer samenwerking tussen de groene verenigingen. Er is concreet 

gestart met het organiseren van vier gezamenlijke activiteiten, bekend onder de naam de Vier jaargetijden 

van landgoed Wolfslaar. In het najaar is een nieuwe cyclus gestart nu rond de Lage Vucht/Waterdonken. 

 

                                                  Jacques Rovers,  Secretaris KNNV afdeling Breda
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Jaarverslag 2014 Werkgroep Vlinders en Libellen 

De werkgroep vlinders en libellen bestaat uit 10 personen en telt op 7 routes.  

Wat de vlinderroutes betreft zijn er in 2014 enkele zaken veranderd. 

De twee routes in Teteringen zijn komen te vervallen en daarvoor in de plaats is de Parkhoeveroute, ten 

oosten van de kinderboerderij in de Hoge Vucht, gekomen. In Etten-Leur is een nieuwe route uitgezet, de 

Laakse vaart. Op de Geluidswal in Bavel is in 2014 een extra route bij gekomen.  

Alle routes zijn door de Vlinderstichting bezocht en goedgekeurd. 

De groepsleden zijn tweemaal bij elkaar geweest; op de jaarlijkse startvergadering en op de evaluatie-

avond. Tussen die twee bijeenkomsten, in de periode april t/m september, telden de leden wekelijks vlinders 

op hun routes. De tijdens de opstartvergadering uitgesproken behoefte om op elkaars routes op visite te 

gaan bleek in de praktijk toch lastig te realiseren. 

Om de gegevens snel bij de gemeente Breda te krijgen heeft De Ecologische Dienst van de gemeente 

Breda nu rechtstreeks toegang tot de gegevens van de tellers bij de Vlinderstichting. Het tellen van de 

dagvlinders wordt door de Ecologische Dienst zeer gewaardeerd en vormt een goede aanvulling op eigen 

monitoringsprogramma. 

Door het gunstige weer waren de meeste vlindersoorten in 2014 gemiddeld twee weken eerder op de 

vleugels dan in de vorige jaren. 

Het aantal soorten dagvlinders varieerde, afhankelijk van het biotoop van 13 tot 18. De meest voor-

komende soorten waren: Oranje zandoogje, Bont zandoogje en Geaderd witje. Plaatselijk werd het typisch 

graslandvlindertje de Kleine vuurvlinder veelvuldig geteld. De telroutes op de geluidswal in Bavel bleken het 

meest vlinderrijk. Als relatief bijzondere soort zijn de Kleine parelmoedervlinder, de Koninginnenpage en het 

Bruine blauwtje waargenomen.  
Het totaal aantal waargenomen vlinders is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Maar 

omdat we de vlinders, door het goede weer, beter hebben kunnen waarnemen, kan gesproken worden 

van een relatieve daling. 

Het tellen van libellen blijkt toch nog een lastige klus, reden waarom de tellers de gegevens tot nu toe niet 

hebben ingevuld. Om dat probleem te lenigen is een poging gedaan om externe deskundigen in te scha-

kelen. Helaas kon dat in 2014 niet doorgaan. 

Met behulp van een voucher van Groen en Doen is in 2014 een cursus Nachtvlinders gegeven. De cursus 

telde zo’n twintigtal deelnemers en besloeg een viertal theorieavonden en een drietal praktijkavonden. 

Twee bijeenkomsten om basiskennis aan te brengen, een avond voor de behandeling van de Micro-

lepidoptera en een bijeenkomst over monitoring volgens de methode van de Vlinderstichting. 

De praktijkavonden bleken te voorzien in de behoefte om het geleerde toe te passen. De cursus werd 

gegeven door Wim Verachtert van Natuurpunteducatie, Kars Veling van de Vlinderstichting en Guus 

Dekkers van het KNNV/IVN te Roosendaal. 

                                                                            Nico van Leeuwen 

 

De vier Jaargetijden - data 

De activiteiten in het kader van “De vier jaargetijden”bestaat altijd uit een of twee presentaties en een 

excursie. Om 13.30 uur: 1e Presentatie 14.15 uur: 2e Presentatie 15.00 uur: start excursie. 

De data voor ‘Lente’ en ‘Zomer’ zijn: 25 april en 4 juli. 
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De vier Jaargetijden - herfsteditie 

Op de warmste 1 november ooit (22 graden!) verzamelden zich zo’n 25 belang-

stellenden in De Wegwijzer voor de herfstbijeenkomst van de Vier Jaargetijden-

serie. 

De eerste spreker was Kees de Rooij van Waterschap Brabantse Delta met een 

uiteenzetting over het project De Waterakkers (gelegen tussen de Hoge Vucht 

en Teteringen). 

Door de stedelijke ontwikkeling en de klimaatverandering ontstaan in steden 

steeds vaker problemen met de waterberging. Om deze problemen op te 

vangen is een wateropvangsysteem nodig. Tegelijkertijd heeft men ten behoeve 

van natuurontwikkeling in de Lage Vuchtpolder water nodig, dat schoon moet 

zijn en niet te voedselrijk. In De Waterakkers is een manier gevonden om het 

“vuile” water uit de stad op te vangen en te zuiveren, zodat het naar de Lage 

Vuchtpolder getranspor-teerd kan worden. 

De weg van het water is als volgt: Het water komt in een voorberging, dan komt het door middel van een 

gemaal in een goot terecht van waaruit het in de vijf bekkens van het verticale helofytenfilter komt. Zo’n 

filter is opgebouwd uit verschillende lagen: riet, grind en ijzerhoudend zand (om fosfaten te binden). Als het 

water erdoorheen gezakt is, komt het in het horizontale helofytenfilter terecht (een vloeiweide met riet) en 

vervolgens komt het schone water in de naberging. Als het water schoon genoeg is, gaat het naar de Lage 

Vuchtpolder.  

Het gebied is aantrekkelijk voor watervogels en er is een vleermuizenkelder met oeverzwaluwenwand 

aangelegd aan de noordkant van het gebied, waarin reeds succes geboekt is. 

Er zijn door het gebied heen diverse informatiepunten waar je door een QR-code te scannen te weten 

komt wat er op die plek gebeurt. Dit is ook te zien op http://waterbreda.nl/waterakkers#. 

De tweede lezing was door Rutger van Ouwerkerk van de West-Brabantse Vogelwerkgroep en ging over 

de vogeltrek. Hij legde uit waarom vogels trekken; dit heeft te maken met voedselaanbod en wordt 

hormonaal gestuurd, wat mede bepaald wordt door de daglengte. 

Vogeltrek kan gemeten worden door middel van het vergelijken van de hoeveelheid vogels in de zomer en 

in de winter, door vangen en ringen, door het aanbrengen van zendertjes en het tellen van de zichtbare 

trek, dus op een geschikte telpost tellen welke en hoeveel vogels overvliegen. 

Telposten in onze omgeving zijn de Dordtse Biesbosch, de Castelreesche Heide en sinds kort Hooijdonk bij 

Breda. Vaak gaan de tellers naar Westkapelle, De Nolle of Breskens. Deze laatste plaats is in het voorjaar de 

beste telpost van Europa. Op de site Trektellen.nl is veel informatie te vinden, met onder andere kaartjes en 

waarnemingen van andere tellers. 

Nederland blijkt precies onder een Flyway te liggen (de Eastern Atlantic) waardoor er hier veel vogels 

overtrekken. Veel vogels houden de kunstlijn aan bij hun trek. 

Door verschillende jaren de aantallen te vergelijken ontstaat er een goed beeld van de verschuivingen in 

aankomst en vertrek van bepaalde soorten. Zo blijkt de oeverzwaluw nu gemiddeld twee weken eerder te 

arriveren dan zo’n tiental jaren geleden. Klimaatinvloeden zijn zo goed terug te zien. 

Vervolgens vertrok de groep naar De Waterakkers om met eigen ogen het project te aanschouwen. 

 

Colinda van Meer 

 

Bomenworkshop 

Op woensdagavond 12 november bezocht een tiental 

geïnteresseerden de Bomenworkshop die gegeven werd door 

Erik van der Hoeven in het leslokaal van Wolfslaar. 

Het werd een echte workshop, want de deelnemers kregen een 

hoop takken en bladeren op tafel die allemaal op naam 

gebracht moesten worden. Veel deelnemers hadden al nuttige 

boeken meegenomen (Heukels’ Flora, Bomen en Struikengids van 

Readers Digest of Bomen van Roger Phillips, een boek met goede 

detailfoto’s van bladeren, naalden, takken en vruchten). Ook kon men voor een klein prijsje een Bomen 

determinatietabel aanschaffen.  

Eerst kregen we een aantal naaldboomtakken, vaak worden die in het veld overgeslagen, omdat ze als te 

moeilijk beschouwd worden.  

Daarna volgden vooral inheemse (en enkele gekweekte) loofboomsoorten. Erik liet nog een esdoornblad 

zien met de “inktvlekkenziekte” en bladeren en eikels van de wintereik, die we in onze omgeving niet veel 

aantreffen. 

Iedereen deed goed mee; het was, kortom, een geslaagde herfstavondactiviteit! 

                                                                            Colinda van Meer 

http://waterbreda.nl/waterakkers


 Nieuwsbrief KNNV-Breda  februari - maart 2015           7 

 

2014 Jaarverslag plantenwerkgroep 

Evaluatie 2014 

In de loop van 2014 is de plantenwerkgroep met 6 leden uitgebreid en bestaat nu uit 19 leden.  

Ook In 2014 lag het accent op het inventariseren van km-hokken in de stad Breda. Daarnaast hebben we 

op verzoek van SBB aandacht geschonken aan het Markdal, Dal van de Broekloop, het Ulvenhouts Bos, het 

Merkske (Castelreesche Heide) en Binnenpolder bij Terheijden. Voor Floron heeft de plantenwerkgroep of 

leden van de plantenwerkgroep verspreid over het district, 16 km-hokken onderzocht, waarvan 7 volgens 

Het Nieuwe Strepen  

Daarnaast is er in juli een Floronkamp geweest waaraan ook enkele leden hebben deelgenomen, in de 

regio Breda zijn tijdens het Floron-kamp 10 km-hokken intensief onderzocht. 

Om een beeld te hebben: In totaal hebben we met de plantenwerkgroep het afgelopen jaar 825 

verschillende soorten planten gestreept. Het streven was om in 2014 de inventarisatie van het stedelijk 

gebied af te ronden. Dit is bijna gelukt. Voor de komende jaren resteren er in het stedelijk gebied nog 5 km-

hokken. 

Scholing 

In samenwerking met Floron, KNNV-Breda heeft de KNNV-Tilburg een cursus wilde planten georganiseerd. 

Ruim 30 personen hebben in het Natuurmuseum in Tilburg hieraan deelgenomen. Daarnaast was er in 

november met dezelfde partners een workshop over varens. Tot slot was er in september een workshop 

waterplanten, georganiseerd door de KNNV-Roosendaal, waaraan meerdere deelnemers van de 

plantenwerkgroep van de partij waren.  

Inventarisatie in gemeente Breda 

Vanaf 2010 zijn we bezig om de flora van Breda in kaart te brengen. Inmiddels hebben we een groot 

gedeelte van de km-hokken van de stad Breda bekeken. De volgende stap: de km-hokken binnen de 

gemeentelijke grenzen. 

In 2014 zijn er in de gemeente Breda 950 verschillende soorten planten aangetroffen. Hierbij horen ook de 

waarnemingen die via het portal waarneming.nl en de waarnemingen die tijdens het Floron-kamp in juli zijn 

verzameld. In 2013 bedroeg dit aantal nog 765 en in 2012 830 soorten. In de periode 2010-2014 hebben we 

in het stedelijk gebied van de gemeente Breda ruim 1100 verschillende soorten planten aangetroffen. In 

2013 was dit nog net geen 1000 soorten (980), een toename van 120 soorten. 

Enkele opvallende soorten van 2014, een keuze  

Het afgelopen jaar zijn drie nieuwe soorten in de omgeving van Breda ontdekt.  

De schroeforchis Spiranthes romanzoffiana werd door een wandelaar aangetroffen in de buurt van 

Ulvenhout. Het betrof 4 exemplaren. Het is voor Nederland een nieuwe soort die in de laatste Flora-nieuws is 

beschreven en ook uitvoerig zal worden beschreven in een van de nummers van Gorteria. 

De tweede plant is Eragrostis curvula, een meerjarig gras, nauw verwant aan de straatliefdegras, maar met 

ruim 1 m hoogte veel omvangrijker. Deze plant staat op het talud van de geluidswal bij Bavel. In november 

2014 zijn er zo’n 65 pollen geteld (zowel oud als ook jonge). In het buitenland staat deze plant bekend om 

zijn invasieve neigingen. Goed om de uitbreiding in de gaten te houden 

Langs de Aa of Weerijs, nabij de Houtbrug is voor de eerste keer en Guldenroede-soort, Solidago 

graminifolia, waargenomen.  De determinatie is bevestigd door het Nationaal herbarium. Ook deze Gul-

denroede-soort heeft stevige uitlopers, waardoor hij zich gemakkelijk kan vermeerderen. Het is een plant 

met heldergele bloemen, opvallend langs de waterkant. Het betreft vooralsnog één plant met zeker 40 

bloemstengels 

Vorig jaar was er nog enige twijfel over de naam van Vroeg havikskruid (Hieracium glaucinum). Afgelopen 

jaar is deze vondst in Heusdenhout bevestigd  doar Rense Haveman, specialist op het gebied van 

havikskruiden. 

Herfstalsem (Artemisia verlotiorum) is sterk in opmars. Afgelopen jaar troffen we deze plant massaal aan in 

Westerpark over meerdere tientallen meters. Op deze plaats heeft zich een ondoordrignbare mat van 

Herfstalsem gevormd. Je kunt zeggen dat deze plant zich definitief in de stad heeft gevestigd en gestaag 

uitbreidt. 

Veel van de invasieve waterplanten vermeld in de veldgids Invasieve waterplanten in Nederland zijn ook in 

de buurt van Breda te zien. Zo hebben we vorig jaar Waterwaaier (Cabomba caroliniana) in een sloot nabij 

Minervum al gemeld. Inmiddels is deze plant ook waargenomen in de Houtvijver. Naast deze waterwaaier 

kwamen we ook Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum), Egeria (Egeria densa) op meer-

dere plaatsen, Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major), Grote waternavel (Hydrocotyle 

ranunculoides) en parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) tegen. Zeer sterk uitbreidend is Watercrassula 

(Crassula helmsii), die je zowel in de watergangen van Breda als in poelen/vennen/beken rondom Breda in 

grote getalen kunt aantreffen. 

Nieuw in dit opzicht is Schijngenadekruid (Lindernia dubia) aangetroffen langs de Aa of Weerijs, in een poel 

in Chaam en in een ven in het Merkske.  

Deze plant die graag langs de waterkant voorkomt gedraagt zich als een pioniersoort.  
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Deze plant wordt toch met de nodige argwaan bekeken omdat zij een gevaar kan vormen voor soorten 

die langs de waterkant voorkomen. 

Een soort die het afgelopen jaar op vele plaatsen massaal opdook is 

gesteeld glaskroos (Elatine hexandra). Het is een plant die goed gedijt 

in voedselarme vennen. Mogelijk is de kwaliteit van de vennen de 

laatste jaren zo verbeterd dat deze weer geschikt is voor deze 

waterplant. Niet onvermeld dient ook de vondst van Dwergvlas 

(Radiola linoides). Volgens de verspreidingsatlas is deze soort sinds de 

negentiger jaren zeer sterk achteruitgegaan en is nu weer in ’t Merkske 

teruggevonden. Een nauwelijks opvallend plantje langs de rand van 

vennen (zie foto). 

Via inzaai/verwildering komen we vele soorten tegen die tot voor kort 

niet in deze regio voorkwamen. Hiertoe behoren soorten die uit tuinen 

ontsnappen en een eigen leven zijn gaan leiden zoals de vele soorten klokjes. Daarnaast worden bij 

inrichting van de bermen en geluiswallen allerlei zadenmengels gebruikt die soorten van duinen en kalkrijke 

gronden bevatten. Denk hierbij an soorten als Borstelkrans, Slanke mantelanjer, Steenanjer en  Koekruid. Het 

gaat te ver om al deze “nieuwe”soorten hier op te noemen. 

                                                               Jacques Rovers 

Jaarverslag Mossenwerkgroep 2014 

Nadat we met de mossenwerkgroep Den Bosch - Tilburg in 2013 praktisch het hele jaar besteed hebben 

aan het inventariseren van een uurhok ten oosten van Rosmalen zijn we begin 2014 verhuisd naar een 

ander gebiedje. 

In tegenstelling met de voorgaande inventarisaties hebben we voor dit uurhok geen uitgebreid rapport 

hoeven op te stellen en te laten drukken. Dat bespaarde ons veel werk. In de voorgaande inventarisaties 

werkten we in bepaalde natuurgebieden met toestemming van de beheerders van die gebieden. 

Behalve aan de BLGW rapporteerden we dus ook onze bevindingen aan die beheerders. Daar we van 

deze mensen geen kennis van de mosflora mogen verwachten vonden we het nodig de rapporten van 

uitgebreide toelichtingen te voorzien. De gegevens van die rapporten kunnen ze dan raadplegen bij het 

beheer van hun gebied. 

Rapporten naar de landelijke mossenwerkgroep BLGW hebben een andere doel; welke mossoorten in 

welke hoeveelheden komen voor in een bepaald km-vak. Deze gegevens worden in een nieuwe uitgave 

van de landelijke verspreidingsatlas opgenomen. We kunnen dus volstaan met de gegevens per km-vak in 

een Excel spreadsheet naar het secretariaat van de BLGW te mailen. 

In begin 2014 zijn we dus gestart in een veel kleiner gebied; nl. voormalig fort Isabella, gelegen tussen Vught 

en ‘s Hertogenbosch in een bocht van het Afwateringskanaal ‘s Hertogenbosch - Drongelen. Behalve het 

terrein van het fort is ook een door SBB nieuw ingericht natuurgebied in de inventarisatie opgenomen. Dit 

terrein ligt tegenover het fort aan de ander oever van het kanaal. 

Deze beide gebieden beslaan een deel van twee km-vakken; nl. 147 - 409 en 148 - 409. 

Hoewel dit gebied dus veel kleiner is dan het uurhok bij Rosmalen zijn we er bijna het hele jaar mee bezig 

geweest. Twee leden van de afdeling Den Bosch moesten tot hun spijt begin 2014 afhaken daar de jaren 

zwaar gingen wegen. En verder hebben we in de warme zomermaanden, toen er alleen nog gebieden 

zonder schaduw bezocht moesten worden, het een tijdje voor gezien gehouden vanwege de koperen 

ploert. (Ook de overige deelnemers worden een dagje ouder). 

In dit gebied hebben we een grote verscheidenheid aan mossoorten genoteerd, maar er waren niet veel 

bijzondere vondsten bij.  

Dit onderzoek konden we begin november afsluiten. Vervolgens hebben we een begin gemaakt aan een 

nieuwe inventarisatie. We zijn gestart in een bosgebiedje tussen Riel en Goirle, aan de noordkant van de 

Regte Heide. We zijn benieuwd wat we verder nog kunnen vinden. 

                                                                                     H. Backx 

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

Zondag 1 februari:  

Excursie Plan Tureluur (Schouwen-Duiveland), onder leiding van Jan Benoist, gsm 06-53 44 54 92. Vertrek om 

09.00 uur vanaf de Haagse Markt in Breda. Excursie duurt tot ongeveer 17.00 uur. Graag van te voren 

aanmelden bij Jan: janbenoist@ziggo.nl. Meer info: http://www.westbrabantsevgw.nl 

Zondag 16 maart: 

Stadsvogelexcursie in het Centrum van Breda onder leiding van Willem Veenhuizen, gsm 06-10 69 04 77. 

Vertrek vanaf de Grote Kerk in Breda op de Grote Markt. Excursie duurt 2 a 3 uur, afhankelijk van hetgeen 

wordt waargenomen. Aanmelden niet vereist. 

Zaterdag 28 maart: 

Excursie naar Zeeland (Bevelanden) onder leiding van Martin van Leest, nadere gegevens volgens z.s.m. 

Meer info: http://www.westbrabantsevgw.nl 

 

http://www.westbrabantsevwg.nl/
file:///C:/Users/Jan%20Woolderink/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NQEEX4WP/janbenoist@ziggo.nl
http://www.westbrabantsevgw.nl/nieuws_bericht.php?nav=1273&nieuws=54&bericht=4648&page=1
http://www.westbrabantsevgw.nl/nieuws_bericht.php?nav=1273&nieuws=54&bericht=4648&page=1
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Excursies IVN Mark&Donge   (http://www.ivn-markendonge.nl/wandelingen.htm#natuurwandelingen) 

Zondag 8 februari; 

Natuurwandeling Chaamse Bossen. Het Toen Wordt Het Nu. 

Vertrek 14.00 uur vanaf Restaurant De Steengroeve, Industriestraat 24, 4861 PR Chaam. Meer info 

Zaterdag 14 februari: 

Werk- en inloopachtend Oranjepolder van 09.00 tot 12.00 uur. Meer info 

Zondag 22 februari: 

Natuurwandeling Pannenhoef, Winters Genieten. 

Vertrek om 14.00 uur vanaf parkeerplaats “De Bak”, Ettensebaan, 4891 TH Rijsbergen. Meer info 

Maandag 2 maart: 

Natuurlezing “Stroomgebied Van Het Merkske”. 

Door Theo Bakker en Bart Hoeymans (Staatsbosbeheer). Gemeenschapshuis De Wegwijzer, 

Steendorpstraat 2, 4826 EP Breda. Meer info 

Zondag 8 maart: 

Natuurwandeling “Duiventoren”, Natuur De Vrije Hand. 

Vertrek: 14.00 uur vanaf parkeerplaats Restaurant “Seterse Hoeve”, Vijfeikenweg 56, Oosterhout. Meer info 

Zaterdag 14 maart: 

Werk- en inloopachtend Oranjepolder van 09.00 tot 12.00 uur. Meer info 

Zondag 15 maart: 

Natuurwandeling De Moeren en Oude Buisse Heide. Turf En Poëzie”. 

Vertrek om 10.00 uur vanaf Boerderij-Herberg In Den Anker, Rucphenseweg 35, 4882 KB Zundert. Meer info 

Zaterdag 21 maart: 

NLdoet in IVN Natuurtuin Oranjepolder van 09.00 tot 12.00 uur. Meer info 

Zondag 22 maart: 

Natuurwandeling Slotbosse Toren en Waterpark. Vernieuwing. 

Vertrek 0m 14.00 uur vanaf parkeerterrein van sportpark Slotbossetoren, Kasteeldreef 30, 4907 EA  

Oosterhout. Meer info 

 

De Mortelen 

Dit voorjaar verzorgt de afdeling Eindhoven de gewestelijke excursie in het gebied de Mortelen, op 

zaterdag 4 april, vanaf 10.00 uur, Cafe Vingerhoeds, Oude Grintweg 90, 5688MB Oirschot. 

De Mortelen wordt beheerd door het Brabants Landschap, en maakt deel uit van het Groene Woud, een 

bijzonder natuur-en landschapsgebied, gelegen in de driehoek 's Hertogenbosch - Tilburg - Eindhoven. 

De Mortelen vormt het grootste landschapsreservaat van Noord-Brabant. Dit zogenaamde hoeven- of 

kampenlandschap is rond het jaar 1100 ontstaan. Vroeger was het een moeras met hier en daar wat droge 

stukken waar boeren zich konden vestigen. Plaatselijk werd hier leem - "mortel" - gewonnen. Regenwater 

zakt er niet zo gemakkelijk weg als op het zand. Als eilandjes in het leemgebied liggen zandhoogten of 

"donken", die ook qua vegetatie voor afwisseling zorgen. Het patroon van wegen, paden en percelen is er 

sinds eeuwen nauwelijks veranderd. Er is een grillige variatie van bloemrijke graslanden, bolle akkertjes, 

bossen met een rijke ondergroei, knoestige oude houtwallen, poelen en kleine watertjes met kruidenrijke 

oevers. 

De Mortelen onderscheidt zich door de uitbundige voorjaarsflora en de vele soorten dagvlinders en 

struweelvogels. In april is er een prachtige onderbegroeiing van Bosanemoon, en de weilanden kunnen 

kleuren door de Pinksterbloemen, met misschien wel een Oranjetipje. Er groeit ook Veelbloemige salomons-

zegel, Lelietje-van-Dalen, Gele dovenetel, Dalkruid en Hengel. Verder nog Ruige veldbies, Eenbes, Slanke 

sleutelbloem, Gulden boterbloem, en de Bosereprijs. Ook vermeldenswaardig zijn de Rietorchis, Gevlekte 

orchis, en Brede orchis. 

De Kleine ijsvogelvlinder komt er voor, en de Boomkikker is weer uitgezet. 

Tot de broedvogels van de Mortelen behoren de Middelste bonte specht, Wielewaal, Nachtegaal, 

Geelgors, Houtsnip, Wespendief, Bosuil, Steenuil, Goudvink, en de Zomertortel. 

 

 

http://www.ivn-markendonge.nl/wandelingen.htm#natuurwandelingen
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_chaamsebossen_feb2015.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/oranjepolder.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_pannenhoef_feb2015.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/activiteitenkalender.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_duiventoren_maart2015.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/oranjepolder.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_demoeren_maart2015.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/oranjepolder.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_slotbossetoren_maart2015.htm

