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Agenda 
Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider. 
Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief.  
datum dag activiteit   
17-02-2016 woensdag Mossencursus 19.30 uur Bezoekerscentrum Wolfslaar 
18-02-2016 donderdag Bestuursvergadering  
20-02-2016 zaterdag Mossencursus 3e excursie cursisten mossencursus 
27-02-2016 zaterdag Mossencursus 4e excursie cursisten mossencursus 

  9-03-2016 
14-3-2016  

woensdag 
maandag 

Bestuursvergadering 
Jaarvergadering KNNV 

 
18.00 uur de Wegwijzer Breda 

14-03-2016 
14-03-2016 

maandag 
maandag 

Lezing Natuurmonumenten 
Jaarvergadering KNNV 

20.00 uur de Wegwijzer Breda 
 

16-03-2016 woensdag Start beginnerscursus wilde planten 19.30 uur Bezoekerscentrum Wolfslaar 
30-03-2016 woensdag Aftrap plantenseizoen 19.30 uur Bezoekerscentrum Wolfslaar 
  6-04-2016 woensdag Aftrap vlinderseizoen 19.30 uur Bezoekerscentrum Wolfslaar 
24-04-2016 
14-5-2016 
29-5-2016 
 
 4-6-2016 

zondag 
zaterdag 
zondag 
 
zaterdag 

Vlaamse Ardennentocht Bois Joly 
Themadag Kevers 
Gewestelijke excursie Dintelse Gorzen en 
Halsters Laag 
Themadag Libellen 

vooraankondiging 
9.30 uur Bezoekerscentrum Wolfslaar 
9.30 uur  Beneden Sas  
 
9.30 uur Bezoekerscentrum Wolfslaar 

 
 
Aankondiging: 
De jaarvergadering is op maandag 14 maart. Om meer aandacht te krijgen voor de jaarvergadering en 
voor de natuurlezing over het gebied van de Chaamse Beek houden we beide activiteiten op dezelfde 
avond. 
We starten om 18 uur en voor de innerlijke mens zullen we zorg dragen in de vorm van soep en broodjes.  
Na de vergadering, om 20 uur, is de lezing over Natuurmonumenten van Martin Mons over de Chaamse 
Beek. De agenda voor de vergadering staat op de volgende bladzijde. 

Op 16 maart start een basiscursus wilde planten. De cursus is bedoeld voor mensen die wilde planten op 
naam willen brengen en ook graag willen weten waarom een plant op een bepaalde plaats groeit. De 
cursus is echt bedoeld voor mensen die geen of een beperkte voorkennis hebben van wilde planten 
In de loop van april zal er ook weer een vervolg zijn op de wilde plantencursus die Floron vorig jaar in 
samenwerking met KNNV Tilburg en Breda organiseerde.  

In 2016 staan er drie themabijeenkomsten insecten op stapel: één over libellen, één over kevers en één 
over sprinkhanen. Noteer alvast deze data. Het betreft telkens een dag: kevers op 14 mei, libellen op 4 juni 
en sprinkhanen op 3 september. 
Er wordt in 2016 ook een cursus wilde bijen georganiseerd door Aat Rietveld. De data hiervoor volgen nog. 

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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In tegenstelling tot vorig jaar kunt u dit jaar weer deelnemen aan een Vlaamse Ardennentocht op zondag 
24 april. Dit doen we dit jaar in samenwerking met de afdelingen Roosendaal en Tilburg. In de ochtend 
bezoeken we Bois Joly en in de namiddag zal voor ons een speciaal programma door één van de gidsen 
van Natuurpunt worden verzorgd.  

We willen dit jaar weer enkele algemene excursies organiseren. Als je hierover ideeën hebt laat het dan 
eens weten (Jan Woolderink). Ook de gewestelijke excursies, op 29 mei naar de Dintelse Gorzen en Het 
Gastels Laag en de excursie in het najaar, zijn algemene excursies op een zondag.  

 
Jaarvergadering maandag 14 maart 2016, 18.00 uur   (let op gewijzigde datum en tijd) 
 Aanvang: 18.00 uur (vervroegd tijdstip)  

Locatie: Gemeenschapscentrum De Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda  
 Tijdens de vergadering worden soep en broodjes geserveerd. 

In verband met bestelling van soep en broodjes: laat vóór 7 maart even weten of je op de 
jaarvergadering aanwezig bent.  
Graag aanmelden via breda@knnv.nl of telefonisch 076 – 587 5353 

 
Agenda 

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Vaststellen notulen van de jaarvergadering maandag 24 februari 2015 
4. Verslagen over 2015: 

-  Bespreking jaarverslag 2015 van de secretaris 
-  Bespreking jaarverslagen van de werkgroepen 
-  Bespreking financieel verslag van de penningmeester 
-  Verslag van de kascommissie over de jaarstukken 2015  

5. Goedkeuring van de jaarstukken van 2015 en decharge van de penningmeester  
6. 2016: 

- Begroting 2016 
- Benoeming leden kascommissie 
- Plannen voor 2016 
- Bestuurssamenstelling 
- Benoeming vertegenwoordigers in Gewestelijke Raad, Vertegenwoordigende  Vergadering(en) en   
Beleidsraad KNNV 

7. Samenwerking met de IVN Mark & Donge en de overige Bredase natuurverenigingen 
-  Intentieverklaring met IVN Mark & Donge 
-  Concept Notitie Natuurplein De Baronie 

8. Huldiging jubilarissen  
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
Toelichting: 
- De verslagen zijn op te halen van de website. De verslagen en financiële stukken zijn ook verkrijgbaar via 
het secretariaat (076 – 587 5353). Ze zijn tevens beschikbaar vanaf een half uur voorafgaande aan de 
vergadering. 
 
20.00 uur 
 Lezing in samenwerking met IVN Mark & Donge door Martin Mos over de Chaamse Beek. De deelname is 
gratis voor deelnemers aan de jaarvergadering. 
Zie de beschrijving hieronder.  

mailto:breda@knnv.nl
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Lezing natuurgebied Chaamse Beek op 14 maart 
Op maandagavond 14 maart 2016 organiseren de natuurverenigingen KNNV afdeling Breda en IVN Mark & 
Donge een lezing over een uniek natuurgebied ten zuidoosten van Breda, namelijk de Chaamse Beek. Dit is 
een gebied waar vijf beekjes een bijzonder bekenstelsel vormen. 
Martin Mos, één van de boswachters van Natuurmonumenten geeft hierover een boeiende presentatie. 
Iedereen die dit gebied een warm hart toedraagt of er meer over wil weten is van harte welkom.  
De lezing vindt plaats in Gemeenschapscentrum Wegwijzer, Steendorpstraat 2 in Breda en begint om 20.00 
uur, na afloop van de jaarvergadering. Voor deelnemers aan de jaarvergadering is de lezing gratis, voor 
niet-deelnemers bedraagt de toegang € 3, - (incl. koffie, thee). 
In het natuurgebied de Chaamse Beek stromen vijf beekjes, namelijk de Groote of Roode Beek, Groot 
Heikantse Beek, Broekse Beek, Laagheiveltse Beek en de Chaamse Beek zelf. Hierdoor is een kleinschalig 
beekdallandschap ontstaan met bospercelen, houtwallen en rijen knotwilgen die als linten in het land-
schap liggen. Op de hogere delen bevinden zich akkers en heideveldjes.  
De Chaamse Beek maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Om de aantrekkelijkheid van 
dit gebied ook voor planten en dieren te vergroten is een landinrichtingsproject uitgevoerd waarbij vooral 
de aanplant van houtwallen rondom graslanden en akkers en het graven van paddenpoelen opvallen. 
Interessante vogels die je hier kunt aantreffen: Spotvogel, Roodborsttapuit en Tuinfluiter. 
Een aantal jaren geleden is langs de Laagheiveltse beek met succes de toplaag afgegraven om vochtig 
schraalland te realiseren. Nu kan men daar weer genieten van orchideeën, Moesdistel, Tweerijige zegge en 
Slanke sleutelbloem. 
’t Reservaatje bij de Laagheiveltse Beek bestaat uit bloemrijk grasland met twee poelen en een houtwal. In 
de lente en zomer houden koeien het gras op een natuurlijke manier kort en zorgen voor een beperkte 
bemesting en betreding. Hierdoor krijgen bijzondere planten, zoals de Slanke sleutelbloem en Grote 
ratelaar alle kans om te groeien. En dit soort planten heeft weer een aantrekkingskracht op allerlei soorten 
dieren. 
In het kader van het provinciaal boomkikkerbeschermingsplan zijn er in het Chaams Broek (een moerassig 
gebied) boomkikkers uitgezet. Ook de Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander en de Kleine water-
salamander voelen zich in dit natte gebied goed thuis. 

 

Vervolg Mossencursus voor beginners in februari  
Het eerste gedeelte van de mossencursus is eind november afgesloten. Ruim 30 verschillende soorten 
mossen zijn tijdens de twee excursies benoemd en besproken. Met dank aan de cursusleider Rob Vereijken 
en aan Peter van Ruth en Petra van de Wiel voor de ondersteuning tijdens de excursies. Het is nu de kunst 
om deze soorten ook zelfstandig in het veld te herkennen. De net uitgekomen basisgids Mossen kan hierbij 
zeker behulpzaam zijn. 
In het tweede deel van de cursus zal Hans Vermeulen, verbonden aan Natuurpunt in Turnhout, 
voortborduren op de opgedane kennis. Op 17 februari gaan we weer verder.  
Jammer voor belangstellenden, maar inmiddels is het maximale aantal deelnemers bereikt, waardoor 
aanmelding niet meer mogelijk is. 

Jacques Rovers 
Vlaamse Ardennentocht op 24 april (vooraankondiging) 
In tegensteling tot vorig jaar kunnen we dit jaar weer deelnemen aan de 
Vlaamse Ardennentocht.  
In de voormiddag van zondag 24 april bezoeken we Bois Joly in Ronse. In de na-
middag wordt er speciaal voor de KNNV-afdelingen een excursie georganiseerd 
naar het Eeckhoutbos. Om met de woorden van Filip Keirse uit België te spreken: 
“Ik weet dat de gids zijn beste beentje zal zetten om het voor jullie interessant te maken” 
Dit jaar trekken we met drie afdelingen gezamenlijk op: KNNV Roosendaal, KNNV Tilburg en KNNV Breda.  
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Iets in het kort over de te bezoeken gebieden:  
Bois Joly is een natuurreservaat in de Vlaamse Ardennen dat beheerd wordt door Natuurpunt. Het bosreser-
vaat ligt op het grondgebied van de stad Ronse. De naam Bois Joly verwijst naar de vroegere eigenaar 
Edouard Joly, een plaatselijke politicus en bekend amateur-acheoloog.  
Het gemengde loofbos ligt op een zuidelijke helling en bezit een rijke flora en fauna. Er ontspringen tal van 
bronnen die het ontstaan geven aan de Norensbeek. Het dode hout wordt niet meer verwijderd en biedt 
zo een belangrijke levensbron voor insecten, vogels, vleermuizen, zwammen, enz. Op de open plaatsen 
komt ruimte vrij voor de vestiging van jonge bomen. Lichtbehoevende planten en vlinders vinden hier een 
ideaal biotoop, maar ook vele andere dieren, zoals de Vos en de Vuursalamander, vonden hier een thuis.  
In de lente is er een heel rijke voorjaarsflora te bewonderen 
met alle klassiekers uit het bos. 
Het Eeckhoutbos maakt deel uit van de Maarkebeelvallei 
en ligt op het grondgebied van de gemeente Maarkedal. 
Het gebied wordt beheerd door Natuurpunt en is onderdeel 
van het Vlaams Ecologisch Netwerk. 
Het grootste deel van het reservaat bestaat uit een eiken-
bos met een uitgesproken ondergroei van Boshyacint. De 
rijkdom van het bos zit hem vooral in de verscheidenheid 
van de voorjaarsflora en de oude opgaande bomen. 
Het natuurreservaat biedt ook onderdak aan tal van vogel- 
en vlindersoorten. 
Informatie over vertrektijd, plaats van samenkomst, 
aanmelding en meerijden: zie volgende Nieuwsbrief. 

Breda gaat binnenste buiten 
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief heeft onze afdeling het initiatief  
genomen om de natuur in en rondom de stad Breda beter in beeld te 
brengen. Het project heet ‘Breda Binnenste Buiten’. Zowel op gebied van 
natuuronderzoek, natuurbeleving als natuurbeheer willen we inwoners meer 
bij de natuur in hun directe leefomgeving betrekken. Hierin zoeken we 
samenwerking met andere lokale natuurgroepen als IVN en de West-
Brabantse Vogelwerkgroep en met instanties als de gemeente Breda, het 
waterschap Brabantse Delta en natuurbeherende instanties.  Om een 
beeld te krijgen van de geschiedenis van een gebied kan een beroep 
gedaan worden op heemkundekringen. 

Op 7 januari j.l. was er in het duurzaam leslokaal op Wolfslaar een zogenaamde brainstormavond, bedoeld 
voor hen die concreet aan de slag willen gaan. Als eerste gebied is gekozen voor dat deel van het 
stroomgebied van de Molenlei dat binnen de gemeente Breda ligt.  
De 19 enthousiaste aanwezigen bogen zich in kleine groepjes  (zie foto) over zeer concrete vragen als 
‘wanneer, waar en hoe gaan we inventariseren?’ en ‘hoe gaan we dit allemaal organiseren?’.  
In 2016 zullen groepjes aan de slag gaan met het inventariseren van planten, vogels, zoogdieren, 
amfibieën/vissen, vlinders/bijen, paddenstoelen. Hierover werden concrete afspraken gemaakt.  Daarnaast 
werden allerlei ideeën geopperd over communicatie, zowel extern als intern, over de mogelijkheden van 
een website, van facebook, over het invoeren van gegevens op waarneming.nl, over een coördinator,  
over financiën, over het organiseren van infoavonden, etc. 
Via de nieuwsbrief worden in ieder geval de leden van de KNNV op de hoogte gehouden. 

Samenwerking IVN en KNNV - vervolg 
Landelijk wil men in 2016 een aantal projecten starten die de inhoudelijke 
samenwerking IVN – KNNV vorm en inhoud geven. Daarbij wordt gedacht 
aan: cursussen/educatie bij IVN en KNNV integreren en het intensiveren 
van het project Operatie Steenbreek.  
Het doel van de Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Het 
plan is een koepel op te richten waarbinnen de gemeenschappelijke activiteiten worden uitgevoerd. 
In het overleg hier, met het bestuur van IVN-Mark&Donge, gaan we verder met de samenwerking door het 
afstemmen van de activiteiten. Er is overleg over het cursusprogramma voor 2017 en over de communica-
tie naar de leden en de buitenwereld.  
De samenwerking tussen alle Bredase natuurverenigingen loopt al een aantal jaren goed via het zoge-
naamde Wolfslaaroverleg, een wekelijks overleg tussen bestuursleden van deze verenigingen.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurpunt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boshyacint
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Het plan is deze samenwerking op het gebied van inspraak, zorg voor de natuur en natuureducatie en -
studie verder vormgeven door een vereniging van natuurverenigingen op te richten: Natuurplein De 
Baronie. Er is een conceptnotitie gemaakt die besproken wordt in de diverse besturen. Op onze 
jaarvergadering van 14 maart wordt deze notitie ook voorgelegd aan de leden.           Jan Woolderink  

Gewestelijke excursie op 29 mei door afdeling Roosendaal (vooraankondiging) 
Op zondag 29 mei organiseert de afdeling Roosendaal voor de regionale afdelingen van KNNV een 
gewes-telijke excursie.  
Dit keer bezoeken we de Dintelse Gorzen en Het Gastels Laag. Twee gidsen van de KNNV Roosendaal 
Petra van der Wiel en Wim van Vliet zullen ons rondleiden.  
De Dintelse Gorzen, eigendom van Natuurmonumenten, is een voormalig zoutwatergetijdengebied. 
Hieraan kwam een einde met de afsluiting van de Philipsdam in 1987. De tegenwoordige flora is meer dan 
de moeite waard. Er zijn vele soorten orchideeën en meerdere soorten Ogentroost, maar ook nog restanten 
van Zeekraal, Zilte rus en Zilte Zegge. Zelfs de Das en de Kraanvogel worden hier gesignaleerd. Een gebied 
dat meer dan de moeite waard is om bezocht te worden. 
Halsters Laag wordt beheerd door Staatsbosbeheer en bestaat uit veel natte hooilanden en sloten, met 
een rijke vegetatie aan planten en mossen. In de jaren negentig is de verdroogde veenlaag afgegraven 
waardoor het gebied weer is vernat en soorten van vroeger weer terugkeren. Van Teer guichelheil, 
Draadzegge en Blauwe knoop zijn meerdere populaties in het gebied te vinden. Veenmossen komen weer 
tot ontwikkeling en pioniers als Oermos zijn op kale plekjes aan te treffen.  
Het gebied kan gedurende langere periode van het jaar nat zijn, laarzen of waterdicht schoeisel zijn 
daarom aan te raden tijdens de excursie.  
Meer informatie over deze Gewestelijke excursie kunt u lezen in de volgende Nieuwsbrief. 

 

Basiscursus wilde planten  
Het is al weer enkele jaren geleden dat de KNNV Breda een basiscursus wilde planten heeft georganiseerd. 
In 2016 pakken we dit weer op. 
De cursus is vooral bedoeld voor mensen die graag zelfstandig een plant op naam willen brengen om zo 
meer over de achtergrond van de plant zoals groeiplaats te weten te komen. 
De cursus bestaat uit 6 theorieavonden en 5 veldexcursies. 
De start is half maart en de cursus eindigt tweede helft van september. 
Wat komt er zoal aan de orde: 
• Indeling van het plantenrijk 
• De opbouw van de planten en de namen en functies van de verschillende onderdelen 
• Uitleg bij de botanische termen die gebruikt worden in de Veldgids Nederlandse Flora 
• Enkele plantenfamilies, de gemeenschappelijke kenmerken 
• Het op naam brengen van planten met de Veldgids Nederlandse Flora 
De cursus wordt gehouden op de avonden van 16 maart, 13 april, 25 mei, 29 juni, 17 augustus en 21 sep-
tember telkens van 19.00 uur tot 22.00 uur in het duurzaam leslokaal van bezoekerscentrum Wolfslaar in 
Breda. 
De veldexcursies zijn op zaterdagochtend 16 april, 28 mei, 2 juli, 20 augustus en 24 september van 9.00 uur 
tot 12.00 uur. 
Door financiële ondersteuning van Groen en Doen is de deelname voor leden van KNNV-Breda gratis, voor 
leden van naburige afdelingen €14, -. Niet-leden kunnen voor het contributiebedrag van € 28, - deelnemen 
en krijgen een jaar gratis lidmaatschap van KNNV ingaande per 1-1-2016. Koffie en thee zijn gratis. 
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte, een uitgave 
van de KNNV Uitgeverij (het boek kost € 39,95) en van een loep. Dit materiaal wordt tijdens de lessen 
beschikbaar gesteld. De veldgids kan voor een gereduceerde prijs worden aangeschaft. 
Aanmelden: stuur een email naar breda@knnv.nl onder vermelding basiscursus wilde planten. 
Meer informatie kunt u inwinnen via breda@knnv.nl of bij 076 587 5353.                  Jacques Rovers 
 

mailto:breda@knnv.nl
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Vervolgcursus wilde planten, een cursus van Floron 
In 2016 verzorgt Floron voor al enigszins gevorderde floristen een 
vervolgcursus wilde planten. Deze sluit aan bij de basiscursus uit 
2014. De cursus wordt deels verzorgd door Erik Simsons (lid 
districtsteam Floron Gelderland) en deels door Rob Vereijken van 
districtsteam Noord-Brabant baronie 
Doel van de cursus is het kunnen herkennen van een aantal 
belangrijke families, leren werken met een sleutel en uiteindelijk 
zelfstandig een kilometerhok kunnen strepen.  
Tijdens de theoretische bijeenkomsten komen een aantal veel 
voorkomende families aan bod, waarbij zoveel mogelijk rekening 
wordt gehouden met de bloeiperiode. Dus de ranonkelfamilie in 
het voorjaar, de zeggen- en grassen-familie in juni en de 
samengesteldbloemigen in de tweede helft van het jaar.  
Indeling vervolg cursus wilde planten per avond: 
• 19 april: Families met vrije kroonbladeren en symmetrische bloemen zoals ranonkel-, kruisbloemen-, 

anjer- en rozenfamilie.  
• 17 mei: Families met vergroeide kroonbladeren en asymmetrische bloemen zoals ruwbladigen-, 

lipbloem-, helmkruid- en vlinderbloemfamilie  
• 14 juni: Dit wordt een “sprietenavond” waarbij grassen, zeggen, russen en biezen aan bod komen 
• 6 september:  Familie van samengesteldbloemigen zoals composieten- en  schermbloemenfamilie.  
• 27 september: De nadruk ligt op de planten in het stedelijk gebied. 
Naast de theoretische avonden zijn er ook vijf excursies. Deze worden afgestemd op de stof die tijdens de 
theoretische lessen is behandeld met aandacht voor handige veldkenmerken, ecologische aspecten en 
hanteren van de flora, Heukels of Eggelte, om een soort op naam te brengen. Het accent van de cursus ligt 
op het zelf aan de slag gaan met levend materiaal en dit op naam brengen. 
De theorie-avonden op dinsdagavond worden gehouden in Natuurmuseum Midden Brabant, Spoorlaan 
343, Tilburg en beginnen om 19.30 uur.  
D excursies zijn op zaterdagochtend: 23 april, 21 mei, 18 juni, 10 september en 1 oktober. De locaties 
worden tijdens de theorieavond bekend gemaakt.  
Aan de cursus zijn door ondersteuning van Groen en Doen geen kosten verbonden. 
Het maximum aantal deelnemers is 30 personen. Inschrijving is op basis van volgorde van aanmelding.  
Contactpersoon en aanmelden:    Anne Marie Beeke (annemariebeeke@gmail.com)     
 
 
 

Verslag van de plantenwerkgroep 
Het aantal leden van de plantenwerkgroep blijft redelijk stabiel met een vaste kern van ca 10 leden. 
Ook In 2015 lag het accent op het inventariseren van km-hokken in de stad Breda en naaste omgeving. 
Daarnaast hebben we op verzoek van SBB aandacht geschonken aan het Lage Vuchtpolder, De Worp en 
4e Bergboezem. Centraal stond hier het in kaart brengen van de soorten in kader van SNL (Subsidieregeling 
Natuur en Landschap). Voor Floron hebben leden van de plantenwerkgroep 13 km-hokken onderzocht, 
waarvan 4 volgens de methode ‘Het Nieuwe Strepen’. 
Het stedelijk gebied van Breda is de laatste jaren nagenoeg geheel geïnventariseerd. Resteren nog de 
gebieden in de buurt van de gemeentegrens. Dit betreft nog ongeveer 10 km-hokken.  
In samenwerking met Mark en Leij heeft de KNNV een cursus op het gebied van 
grassen en zeggen geor-ganiseerd. Daarnaast was er in augustus een workshop 
over de kroossoorten en sterrenkroos. Charles Schils heeft mede voor 
werkgroepleden een vervolgcursus plantengemeenschappen gegeven. Dit 
seizoen lag de nadruk op het maken van opnames in het veld en deze verwerken 
via Synbiosys. 
Vanaf 2010 zijn we bezig om de flora van Breda in kaart te brengen. Alles bij 
elkaar opgeteld hebben we in  de periode 2010-2015 in de gemeente Breda ruim 
1170 verschillende soorten planten aangetroffen. In 2015 zijn er ca. 60 nieuwe 
soorten bijgekomen. Ongeveer de helft hiervan is te beschouwen als verwilderd 
en afkomstig uit tuinen of als wildmengsel ingezaaid en ter plaatse in stand 
blijvend. 
Een geheel nieuw gras was Sporobolus indicus, een aarvormig gras, dat nog op 
slechts op enkele plaatsen in Nederland is aangetroffen. Opmerkelijk is ook de vondst van drie voor de stad 
nieuwe varensoorten:  Smalle ijzervaren, Zachte naaldvaren en Geschubde mannetjesvaren 
Ook een aantal tuinvlieders zijn in de lijst opgenomen. Enkele voorbeelden van soorten uit 2015: Oosterse 
anemoon, Gele krokus, Lenteklokje, Langbladige druifhyacinth, Bostulp en Allium aflatunens,  houtige 
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gewassen zoals Kerspruim, Prachtframboos en eenjarige vaste planten zoals Kokardebloem, Tagetes, 
Oenothera lindheimeri (oude naam Gaura), Kruipende smeerwortel, Westerse karmozijnbes en Zeeviolier. 
Voor SBB is het natuurgebied de Worp geinventariseerd. Meest opvall-ende vondst was het nog in ruime 
mate voorkomen van Veenreukgras. 
In de Binnenpolder in Terheijden werden we , op een van de percelen, verrast door het verschijnen van 
Dennenwolfsklauw.  
In de Lage Vuchtpolder waren vooral de sloten en de  naaste omgeving hiervan  interessant met soorten 
als Stijve waterranonkel, Draadzegge, Moeraswederik, Grote boterbloem, Pijptorkruid, Brede waterpest en 
opvallende fonteinkruiden zoals Rossig-, Plat-, Stomp- en Spits fonteinkruid.   
Alle vondsten zijn doorgegeven aan Floron waardoor ze terechtkomen in de Nationale Databank voor Flora 
en Fauna. Deze gegevens zijn weer op uurhokschaal te vinden op de Verspreidingsatlas. 
Ook het komende jaar gaan we weer nagenoeg op dezelfde voet verder met wat extra aandacht voor de 
omgeving van de Molenley in het kader van het project Breda Binnenste Buiten. Daarnaast proberen we 
de inventarisatie van de km-hokken in de gemeente Breda af te ronden. 
De dinsdagavond blijft de vaste inventarisatieavond met voor de liefhebbers ook de woensdagmiddag.    
                                                                         Jacques Rovers 

Verslag van de werkgroep Vlinders en libellen (en andere insecten) 
De werkgroep vlinders en libellen bestaat nog uit 9 personen en telt op 6 routes. Er is een 
route afgevallen doordat Sabine Bolk verhuisd is naar Utrecht, maar zij probeert nog voor 
een vervanger te zorgen. 
Helaas is onze 'trekker' Nico van Leeuwen sinds april door ziekte uitgevallen. We missen zijn 
inbreng en betrokkenheid!  
De evaluatieavond van eind november was wat matig bezocht. Bij de deelnemers bleek 
dat bij alle telroutes het aantal vlinders lager was, zeker in het voorjaar, in de maanden 
april en mei. Wat opviel waren de grote aantallen Oranje zandoogje op alle routes. 
Door Wim Klein is in de periode april-juni een algemene cursus Insecten gegeven. De cursus telde zo’n 
twintigtal deelnemers en betrof een viertal theorieavonden, twee excursiedagen en een terugkomavond in 
november. Een bijzonder geslaagde cursus, inspirerend om hiermee verder te gaan. 
Dat gaan we in 2016 ook doen met de cursusdagen over kevers op 14 mei, libellen op 4 juni en sprinkhanen 
op 3 september. 
Het tellen van libellen blijkt toch nog een lastige klus. We gaan proberen om naast de themadag nog extra 
vaardigheid op te doen.                                                        Jan Woolderink 

Verslag van mossenwerkgroep 
In november 2014 is de werkgroep mossen Den Bosch - Tilburg gestart met de inventarisatie van de Regte 
Heide en een deel van de aangrenzende bossen. In de loop van dit jaar is een groot deel van dit gebied 
onderzocht. De rapporten gaan in de vorm van Excel sheets naar BLWG. Deze gegevens worden mede 
gebruikt voor een nieuwe uitgave van de landelijke verspreidingsatlas. Elk rapport van een km-vak bevat 
zo’n 60 á 80 in dat biotoop verwachte soorten, Regelmatig vind je in zo’n hok ook onverwachte vondsten, 
de krenten in de pap.  
In 2014 zijn al twee leden afgehaakt omdat door de velden struinen hen te zwaar werd. De groep bestond 
begin 2015 uit een vaste kern: Peter van Ruth, Hans Schoorl, Henk Backx en Maarten Mandos (coördinator) 
en incidenteel Kees van Kessel en Margriet Bekking. Allen zijn lid van de BLWG, dus men kan dit gezelschap 
ook als een groep van de BLWG beschouwen.  
In dit gezelschap waren alleen Hans Schoorl (lid van KNNV Drechtsteden) en Henk Backx (lid KNNV Breda) 
nog afkomstig uit de mossenwerkgroep Breda. Helaas moest Henk Backx in de nazomer afhaken omdat zijn 
lendenspieren, als gevolg van een struikeling jaren geleden, op gingen spelen en het lopen op oneffen 
terrein steeds moeilijker en pijnlijker werd. Omdat Hans Schoorl enkele jaren geleden zijn lidmaatschap van 
KNNV Breda heeft opgezegd en lid is geworden van KNNV Drechtsteden houdt de werkgroep door het 
stoppen van Henk Backx helaas op te bestaan. Dit is dus het laatste rapport van de mossenwerkgroep!    
 Henk Backx 

Opmerking bestuur: Jammer dat Henk vanwege zijn gezondheid 
moet stoppen met het mossenonderzoek. We danken hem voor 
het vele veldwerk dat hij gedaan heeft en de rapporten die 
mede door hem zijn gemaakt. 
Omdat we nu midden in een goed bezochte mossencursus zitten 
is het wellicht mogelijk dat enkele cursisten daarmee verder gaan, 
zodat het werk van Henk een vervolg krijgt. 
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Verslag van de zoogdierenwerkgroep 
Een half jaar geleden is door de KNNV Breda een werkgroep zoogdieren opgestart.  
Met op dit moment acht leden wil de werkgroep de komende jaren het grondgebied van Breda afspeuren 
op marters, vleermuizen, reeën, egels, muizen en andere 
zoogdieren. Gewapend met batdetectoren, wildcamera’s en 
sporenboekjes trekken de leden er op uit om soorten op te 
sporen. Soms met succes, soms zonder resultaten.  
Het afgelopen half jaar heeft de werkgroep gebruikt om op te 
starten. Veel aandacht is besteed aan inventarisatiemethoden 
en de ecologie van soorten. Enkele werkgroepleden zijn al bezig 
geweest met cameravallen en lifetraps om soorten te vinden. 
Philippe heeft een online omgeving ingericht waarin de 
werkgroep haar bevindingen kan delen. Kees heeft al enkele 
aardmuizen gevangen in de Vierde Berg-boezem, Haagse 
Beemden. Wouter, Jeroen en Merlijn zijn al een avondje 
vleermuizen gaan luisteren met en batdetector bij de Asterplas 
waar voornamelijk dwergvleermuizen bezig waren met 
foerageren. Met wildcamera’s in diverse fauna-passages en 
tuinen zijn al meerdere egels, vossen, muizen, ratten en een 
bunzing waargenomen. Daaruit kwam ook naar voren dat 
faunapassages voornamelijk worden gebruikt door katten, die af en toe best fotogeniek blijken te zijn. 
Uit bureaustudie komt naar voren dat in de afgelopen vijf jaar 32 verschillende soorten zoogdieren zijn 
aangetroffen in Breda. Daarvan zijn er 30 beschermd door de Flora en Faunawet zoals de vos, steenmarter, 
rosse woelmuis, ree en franjestaart en staan vijf soorten op de Rode Lijst zoals hermelijn, wezel, boommarter, 
laatvlieger en tweekleurige vleermuis. Als je kijkt hoeveel soorten er de afgelopen 10 jaar zijn aangetroffen, 
zijn dat er in totaal 44. Soorten die de afgelopen vijf jaar niet meer zijn gezien zijn o.a. de aardmuis, das en 
verschillende soorten spitsmuizen.  
Het is een leuke uitdaging voor de werkgroep om aan te tonen of deze soorten misschien toch nog in of 
rondom Breda voorkomen. Daarnaast is het de uitdaging om de verspreiding van de beschermde en 
kwetsbare zoogdieren in kaart te brengen. Dat is dan ook het doel van 2016: het veld in!  
We gaan faunapassages af met wildcamera’s om inzicht te krijgen in het gebruik en vooral door wie die 
passages gebruikt worden. Ook zullen we potentiele vleermuisverblijfplaatsen gaan onderzoeken om zo 
een beeld te krijgen van vleermuispopulaties in Breda.  
Kortom we gaan een goed inventarisatieseizoen tegemoet! Ook interesse om zoogdieren te inventariseren? 
Neem contact op!                                                              Merlijn Hoftijzer 

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

20 maart   Stadsvogelexcursie onder leiding van Willem Veenhuizen , lees meer 

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

Zo 14 feb Ulvenhoutse bossen. Hart voor natuur. 
  Vertrek 14.00 uur, Auberge “De Fazanterie”, St.Annadreef 2, 4851 RC Ulvenhout. 
  meer informatie 

  Zo 28 feb Seterse Bergen. Winterpret. 

  Vertrek 14.00 uur, vanaf SBB parkeerplaats, Hoevestraat 12, 4903 RR Oosterhout. 
Een gezinswandeling, klein en groot welkom! 

  meer informatie 

Zo 13 mrt Stadspark Oosterhout. Oude bomen, nieuwe knoppen. 

  Vertrek 14.00 uur, vanaf entree Gemeentehuis, Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout. 
Extra info: rolstoel en kinderwagen toegankelijk. 

  meer informatie 

  Zo 20 mrt Kleine IJpelaar. Lente. 
  Vertrek 14.00 uur, vanaf hoek Koolpad, Seminarieweg 26, 4854 PB Bavel. 
  meer informatie 

  Ma 28 mrt Chaamse bossen. Het voorjaar wenkt. 

  Vertrek 10.00 uur, vanaf: Café de Steengroeve, Industriestraat 24, 4861 PR Chaam. 
Let op: landschapswandeling 20 km. Goede wandelschoenen en lunch mee! 

  meer informatie 

 

http://www.westbrabantsevwg.nl/
http://www.westbrabantsevwg.nl/N833-Stadsvogelexcursie-Centrum-2016.html
http://www.ivn-markendonge.nl/
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_ulvenhoutsebossen_feb2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_setersebergen_feb2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_stadspark_ohout_maart2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_kleineijpelaar_maart2016.htm
http://www.ivn-markendonge.nl/gb_chaamsebossen_maart2016.htm

