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

datum activiteit plaats en tijd 
1-2  woensdag Bestuursvergadering  
2-2  donderdag Workshop QGIS 19.00 uur Boerderij Wolfslaar 
4-2  zaterdag Beleidsraad KNNV Gebouw Vogelbescherming Zeist 
9-2 donderdag Evaluatie Breda Binnenste Buiten 19.30 uur Boerderij Wolfslaar 

13-2 maandag Lezing paddenstoelen in Loonse en Drunense 
Duinen door Ad Smits 

20.00 uur De Wegwijzer 

18-2 zaterdag Mossen inventariseren  
22-2 woensdag Workshop mossen 19.30 uur Boerderij Wolfslaar 

8-3 woensdag Bestuursvergadering  
13-3 maandag Lezing over stroomgebied de Molenleij door 

Charles Schils en John Vegt 
20.00 uur Grand-café De Koffiemolen Breda 

16-3 donderdag Microscopie-avond olv Jac Gelderblom 19.30 uur Boerderij Wolfslaar 
18-3 zaterdag Excursie mossen inventariseren  
19-3 zondag Waar twee beken samenvloeien; excursie 

Breda Binnenste Buiten 
14.00 uur Parkeerplaats Begraafplaats 
Lichtenberg, Deken Dr. Dirckxweg 25, Bavel. 

21-3 dinsdag Gewestelijke vergadering Natuurmuseum Tilburg 
22-3 woensdag Workshop mossen  
27-3 maandag Jaarvergadering KNNV 19.30 uur Boerderij Wolfslaar 
29-3 woensdag Aftrap plantenseizoen 20.00 uur Boerderij Wolfslaar 

1-4 zaterdag VV KNNV landelijk  
5-4 woensdag Aftrap vlinderseizoen 20.00 uur Boerderij Wolfslaar 
6-4 donderdag Ledenvergadering Natuurplein de Baronie 19.30 uur Boerderij Wolfslaar 
8-4 zaterdag Openingsexcursie Bavelse Leij en Broekloop 

Breda Binnenste Buiten (deelnemers) 
10.00 uur, parkeerterrein Wolfslaar 

19-4 
 

22-5 

woensdag 
 
maandag 

Start Cursus ‘Wilde planten in het West-
Brabantse landschap’ 
Avond voor nieuwe leden 

19.30 uur Boerderij Wolfslaar 

27-5 zaterdag Excursie Bergboezem en Gilzewouwerbeek  
17-6 

1-7 
zaterdag 
zaterdag 

Themadag vlinders 
BreBiBU:  ‘Zoveelsoortendag’ Bavelse Leij  

 
15.00 uur  

22-7 zaterdag Themadag hommels, wespen en bijen  
2-9 zaterdag Themadag waterplanten  

5-10 donderdag Themadag paddenstoelen  
    
Digitale nieuwsbrief van de KNNV 
Al ruim 5000 leden van de KNNV ontvangen elke maand de landelijke KNNV nieuwsbrief. Hierin vind je 
nieuws van de KNNV, projecten, excursies, lezingen en boeken. Iedereen kan zich voor deze gratis nieuws-
brief aanmelden, ook niet-leden van de KNNV.  
Aanmelden kan via www.knnv.nl of e-mail: bureau@knnv.nl  
De laatste nieuwsbrief is te lezen op: https://www.knnv.nl/digitale-nieuwsbrief 

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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Jaarvergadering, 27 maart 
met aansluitend een excursie” Op zoek naar het ontluikend nachtleven rond Wolfslaar” 
Datum: 27 maart 2017    Aanvang: 19.30  uur   Locatie: Boerderij Wolfslaar (duurzaam leslokaal) in Breda  
De verslagen en financiële stukken zijn verkrijgbaar via het secretariaat (076 – 587 5353).  
Ze zijn tevens beschikbaar vanaf een half uur voorafgaande aan de vergadering. 

Agenda 
1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering 2016, gepubliceerd op de website  
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Verslagen over 2016:                    ( zie de website en de aparte nieuwsbrief-bijlage) 

- jaarverslag 2016 van de secretaris 
- jaarverslagen van de werkgroepen 
- financieel verslag van de penningmeester 
- verslag van de kascommissie over de jaarstukken 2016  

5. Goedkeuring van de jaarstukken van 2016 en decharge van de penningmeester  
6. 2017: 

- begroting 2017 
-  contributie 2017 
- benoeming leden kascommissie 
- programma 2017  
- benoeming vertegenwoordigers in Gewestelijke Raad,  VV en Beleidsraad KNNV 

7. Bestuurswijziging 
a. Aftredend zijn: Erik van der Hoeven en Willem Veenhuizen. 
b. Jan Woolderink zal nog twee jaar deel uitmaken van bestuur, maar wil zich terugtrekken als 

voorzitter. 
c. Jacques Rovers wil zich ook als secretaris terugtrekken en zal voorlopig nog als bestuurslid 

aanblijven tot de nieuwe secretaris is ingewerkt. 
Tot nu toe hebben zich nog geen kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. 

      Kandidaten kunnen zich opgeven tot 8 dagen voor de vergadering. 
8. Samenwerking met andere natuurverenigingen: 

-  Natuurplein De Baronie 
- Samenwerking KNNV en IVN, landelijk en regionaal 

9. Rondvraag 
10. Sluiting 

Na de pauze: Ontluikend nachtleven rond Wolfslaar 
We gaan samen met de werkgroep zoogdieren naar buiten op zoek naar het nachtleven rondom Wolfslaar. 
Zijn er al vleermuizen te horen of te zien? Kunnen we al salamanders vinden in de poelen?  
De zoogdierenwerkgroep o.l.v. van Wouter Schuitema zal ons verassen op verschillende nacht-actieve 
dieren. Ook laten ze de meest spectaculaire filmpjes zien van de wild-traps. Een unieke kans om dit mee te 
maken. 

Een nieuwe poging 
Dit jaar zullen meerdere bestuursleden aftreden. Ondanks pogingen van onze kant hebben we nog geen 
leden bereid gevonden om taken van het bestuur over te nemen, maar dat kan natuurlijk nog! We doen 
alsnog een beroep op u om met ons op zoek te gaan naar geschikte kandidaten. Het zou toch jammer zijn 
dat we niet verder kunnen op de ingeslagen weg.  
We hebben dus dringend versterking nodig om geleidelijk tot komen tot een geheel nieuw bestuur. 
Uiteraard zijn we bereid u goed in te werken en waar nodig bij te staan. Maar de tijd is toch echt 
aangebroken om het stokje over te dragen.  
Concreet: We zijn op zoek naar een voorzitter, secretaris en een penningmeester 
Laat u horen als u een bijdrage wilt leveren om de afdeling voort te zetten.             
Neem telefonisch of schriftelijk contact via breda@knnv.nl of telefonisch via 076-5033018       Het bestuur 
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Wat is er het komende jaar zoal te verwachten? 
De jaarvergadering is dit jaar op maandag 27 maart!  
We starten dit jaar om 19.30 uur met de jaarvergadering om nadien de kans te hebben met z’n allen op 
zoek te gaan naar vleermuizen en andere zoogdieren en mogelijk salamanders in de omringende bossen 
en poelen. Een mooie kans om onder deskundige leiding hun verborgen levens in beeld te krijgen. 
Dit jaar zullen meerdere bestuursleden aftreden. De vervanging zal lastig zijn? 
De komende periode staan weer twee lezingen op het programma, één over de paddenstoelen in de 
Loonse en Drunense Duinen en één over een jaar rondkijken in het stroomgebied van de Molenleij. 
Daarnaast gaan de werkgroepen verder met hun activiteiten. In maart zijn verschillende aftrapbijeen-
komsten waarin het programma van de werkgroep wordt gepresenteerd. Zie op de website waar ze zoal 
mee bezig zijn. 
De Bavelse Leij staat bij Breda Binnenste Buiten het komende jaar centraal. Wil je hieraan een bijdrage 
leveren, je bent van harte welkom. Op 8 april is er een verkenningsexcursie. 
Leuk om te melden dat we op 16 maart een vervolg hebben op de workshop microscopie paddenstoelen. 
Jac Gelderblom zal ons vertellen waarom microscopie voor paddenstoelen zo belangrijk is en wat er bij 
komt kijken. 
Ook dit jaar hebben we weer een plantencursus. Op 19 april start de vervolgcursus ‘Wilde planten in het 
West-Brabantse landschap’, waarbij naast de behandeling van de plantenfamilies ook aandacht wordt 
geschonken aan de plant in zijn omgeving.  
Op 22 mei wordt er een speciale avond voor nieuwe leden worden belegd. Het zal een mix worden van 
theorie en praktijk. Deze avond is bedoeld voor leden die na 1 januari 2015 lid van de vereniging zijn 
geworden. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Er komt hierover nog een persoonlijke uitnodiging.  
KNNV Breda mag dit voorjaar weer de Gewestelijke excursie organiseren. Op 27 mei bezoeken we vierde 
Bergboezem en de Gilzewouwerbeek. Een mooie manier om leden van naburige afdeling te ontmoeten. 
Ook in 2017 staan enkele themabijeenkomsten centraal: een over vlinders op 17 juni en  een over hommels, 
wespen en wilde bijen op 22 juli. 
Daarnaast is op 2 september een themadag over waterplanten gepland.  
Helaas is het niet gelukt om dit jaar een basiscursus paddenstoelen te organiseren. In de plaats hiervan 
komt er 5 oktober een themadag over paddenstoelen verzorgd door Hans Vermeulen 
Tevens staat er in 30 september een themadag over de natuurontwikkeling in de Gilzewouwerbeek op 
stapel.  
Hopelijk zit er ook dit jaar weer iets voor u bij.                                         Jacques Rovers 
 

 
Natuurplein de Baronie 
Op 15 december is het Natuurplein de Baronie opgericht door het IVN Mark & Donge, de KNNV-Breda, 
Markkant en de West Brabantse Vogelwerkgroep. Het is een samenwerkingsverband in de vorm van een 
federatie waarbij ook andere verenigingen kunnen aansluiten. De verenigingen zijn lid en hebben elk een 
bestuurslid.  
Het doel is een verbinding te vormen tussen de aangesloten verenigingen.  
We beginnen met a) verder samen te werken op het gebied van natuurbescherming en milieu en b) elkaar 
te informeren over de activiteiten van elke vereniging.  
Op de jaarvergadering weten we meer te vertellen.  
Wil je al eerder wat weten? Mail dan naar breda@knnv.nl of bel (076) 5033018.            Jan Woolderink 
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Workshop QGIS - 2 februari 
Vanuit vrijwilligers van verschillende organisaties 
kwam de vraag: hoe kun je de gevonden data na 
inventarisaties goed verwerken op een kaart? Veelal 
worden er kaarten gemaakt met behulp van een 
GIS-programma (Geo-informatiesysteem). Dit soort 
programma’s was tot voor kort alleen beschikbaar 
voor professionals en duur in aanschaf. Sinds enkele 
jaren is er een open-source-programma (gratis te 
downloaden), QGIS geheten, waarmee ook 
vrijwilligers en anderen aan de slag kunnen. 
Laurens Sparrius, verbonden als projectleider aan 

Floron en goed bekend met deze materie, is bereid gevonden om ons via een workshop wegwijs te maken.  
In eerste instantie zijn voor deze workshop de mensen benaderd die op enigerlei wijze inventarisaties 
uitvoeren en deze via kaartjes willen verwerken. De belangstelling is zo groot dat er op dit moment helaas 
geen ruimte meer is voor aanmeldingen. 
De workshop vindt plaats op donderdagavond 2 februari in Boerderij Wolfslaar. 
Mocht je meer info willen hebben over deze materie laat het even weten via breda@knnv.nl 
 
Lezing op 13 februari: Paddenstoelen in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen 
Op maandagavond13 februari neemt de gids Ad Smits u in anderhalf uur mee in de boeiende wereld van 
deze schimmels. U ziet meer dan 90 foto’s van verschillende paddenstoelen uit dit Nationaal Park en u zult 
verbaasd staan over de prachtige kleuren en vormen. Daarbij moet u denken aan de vorm van een 
hertengewei, kluif, nest of spons. U krijgt te horen wat het nut van de paddenstoelen is en natuurlijk komt u 
ook meer aan de weet over eetbare, giftige, geneeskrachtige en hallucinerende paddenstoelen. Natuurlijk 
mogen ook sprookjes over elfjes en kabouters bij deze lezing niet ontbreken. 
Aanvang om 20.00 uur, einde rond 22.30 uur. Zaal open om 19.30 uur. 
Plaats: Gemeenschapscentrum De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, 4826 EP Breda-Noord. 
De entree bedraagt € 3,00 inclusief koffie of thee voor aanvang en in de pauze. 
Lezing is voor iedereen toegankelijk.  
De Natuurlezingen worden georganiseerd door KNNV Breda en IVN Mark & Donge. 

  
Harslakzwam (Ganoderma resinaceum)                 Blauwgroen trechtertje (Omphalina chlorocyanea)  
(Foto’s; Aad van Diemen) 
 
Lezing op 13 maart: 2016 Jaar van de Molenleij. De opbrengst. 
Op maandagavond 13 maart a,s, om 20.00 uur organiseren de natuurverenigingen KNNV afdeling Breda 
en IVN Mark&Donge een lezing over resultaten van een jaar onderzoek in het stroomgebied van de 
Molenleij. De resultaten worden gepresenteerd door Charles Schils en John Vegt. 
In 2016 hebben verschillende natuurgroepen het stroomgebied van de Molenleij onderzocht op het 
voorkomen van planten, vissen, vogels, insecten, enz. Na dit jaar laten we zien wat de belangrijkste 
resultaten van dit onderzoek zijn. John Vegt maakte een film over de activiteiten van die groepen. Hij laat 
deze avond zijn filmimpressie zien. 
Plaats: Grand-Café de Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, 4817 CZ Breda.  
Toegang is gratis.  
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Workshop microscopie rondom paddenstoelen, 16 maart 
Bij onderzoek naar paddenstoelen is voor een juiste determinatie een microscoop eigenlijk onontbeerlijk. 
Een aantal paddenstoelen is met behulp van goede tabellen nog wel tot op geslachtsniveau op naam te 
brengen, wil je nog verder doordringen dan kun je eigenlijk niet zonder een microscoop. 
Om ons wegwijs te maken in de wereld van microscopie voor paddenstoelen is Jac Gelderblom, een echte 
paddenstoelenspecialist, bereid om ons hierbij te helpen.  
De nadruk zal liggen op een presentatie van Jac, waarin de diverse aspecten rondom microscopie aan de 
orde komen. 
Denk hierbij aan de volgende onderwerpen: 

• waarom is een microscoop bij het paddenstoelenonderzoek zo belangrijk 
• aan welke eisen moet een goede microscoop voldoen 
• welke hulpmiddelen/kleurstoffen zijn nodig en beschikbaar 
• welke onderdelen van een paddenstoel worden veelal microscopisch onderzocht 
• welke literatuur is minimaal nodig om aan de slag te gaan 

We proberen ook nog in de praktijk wat te laten zien, maar waarschijnlijk zijn op dat moment maar weinig 
paddenstoelen voorhanden. Bedoeling is om dat in het echte seizoen wat meer aandacht te geven. Eerst 
maar de theorie achter de microscoop. 
De workshop is op 16 maart 2017, aanvang19.30 uur en vindt plaats in het duurzaam leslokaal van Boerderij 
Wolfslaar. In verband met de ruimte is het maximaal aantal deelnemers 10. Aan deze workshop zijn geen 
kosten verbonden. Wel graag vooraf aanmelden via breda@knnv.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Melastiza chateri sporen            Opstelling microscoop van een mycoloog   Bruine sporen van Anserinus spec.  
 van een Ascomyceet                                                            (Foto’s Jac Gelderblom) 

Cursus Wilde planten in het West-Brabantse landschap 
De basiscursus Wilde Planten 2016 krijgt een vervolg. In het eerste jaar zijn de belangrijkste botanische 
termen behandeld en zijn de kenmerken van een tiental families aan de orde geweest. Cursisten oefenden 
zich in het determineren van soorten.  
In de komende cursus ligt het accent op het herkennen van planten, maar ook op de relaties tussen de 
planten en hun omgeving. Sommige plantenfamilies komen tijdens de theorieavonden nog aan bod. 
Tijdens de excursies starten we met de plantengroei van de hoge zandgronden met hun beekdalen 
(Merkske). Via de Naad van Brabant, op de grens van klei en zand (Terheijdense Binnenpolder), dalen we 
af naar het rivierkleigebied (Biesbosch) en eindigen het seizoen in het zeekleigebied (Dintelse gorzen).  
De cursus, bestaande uit 4 theorieavonden en 4 veldexcursies, is vooral bedoeld voor mensen die al een 
basiscursus wilde planten hebben gevolgd. Ook als je je al wat langer met wilde planten bezig houdt, ben 
je welkom. 
Wat komt er zoal aan de orde: 

• De eigenschappen van de verschillende landschappen en welke planten kun je er verwachten? 
• Vervolg plantenfamilies, de gemeenschappelijke kenmerken 
• Het op naam brengen van planten met de Veldgids Nederlandse Flora. 

De cursus wordt gehouden op woensdagavond, 19 april, 31 mei, 21 juni, 13 september telkens van 19.30 uur 
tot 22.00 uur in het duurzaam leslokaal van bezoekerscentrum Wolfslaar in Breda. 
De veldexcursies zijn op zaterdagochtend, 20 mei, 10 juni, 8 juli en 16 september van 9.30 uur tot 12.30 uur.  

De organisatie is in handen van KNNV Breda. Charles Schils zal de inhoudelijke kant van de cursus verzorgen. 
Erik Simons zal de excursie naar de Terheijdense Binnenpolder begeleiden, met speciale aandacht voor 
grassen en zeggen. 
Voor leden van KNNV-Breda bedragen de deelnamekosten € 50,-.  Koffie en thee zijn gratis. 
Niet-leden kunnen voor € 60, - deelnemen en zijn dan tevens een jaar lid van de afdeling vanaf 1-1-2017.    

mailto:breda@knnv.nl
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Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte en van een 
loep. Dit materiaal wordt tijdens de lessen beschikbaar gesteld.  
De veldgids kan voor een gereduceerde prijs worden aangeschaft. 

Aanmelden of meer informatie gewenst?  
Stuur een email naar breda@knnv.nl onder vermelding “Vervolgcursus wilde planten” of bel (076) 587 53 53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewestelijke excursie (vooraankondiging) door KNNV Breda op 27 mei:  
VierdeBergboezem en Gilzewouwerbeek 

 
 
 
Foto links poel in stroomgebied van 
Gilzewouwerbeek 
 
Foto  rechts Gilzewouweek in winterperiode  
 
(foto’s Erik van der Hoeven) 
 
 

Op zaterdag 27 mei is het de beurt aan KNNV Breda om de gewestelijk excursie te organiseren.  
We bezoeken dan de Vierde Bergboezem in Breda en de Gilzewouwerbeek in Bavel.  
De Vierde Bergboezem is een in 2010 gerealiseerd waterbergingsgebied ten noorden van Breda dat 
bedoeld is voor extra waterveiligheid in Breda. Het ligt ten noordoosten van de Asterdplas en maakt deel 
uit van de Groene Hoofdstructuur. 
Het gebied rondom de Gilzewouwerbeek ten oosten van Bavel is in het najaar van 2012 ontwikkeld tot 
natuurgebied als natuurcompensatie voor de bouw van woningen in Bavel-oost. De totale oppervlakte is 
17,5 ha. Het natuurpark is op 7 november 2012 geopend en ligt nu ingebed in een agrarische omgeving. 
Meer informatie over deze gewestelijke excursie in de volgende Nieuwsbrief en op de website.  
Zet de datum alvast in uw agenda.                                             Erik van de Hoeven 
 
Excursies en lezingen West Brabantse Vogelwerkgroep 
za  05-02  Excursie Plan Tureluur , Jan Benoist, 06 – 23215778 janbenoist@ziggo.nl 
         Vertrek om 09.00 uur vanaf de Haagse Markt. Vooraf aanmelden bij Jan 
wo 01-03  Vroege Vogelexcursie (geluiden), Marjo Bijl-Lips, 076-5150627 / 06 83036803 
         marjo.lips@planet.nl  Aanmelden bij Marjo 
zo  12-03  Vroege Vogelexcursie (geluiden), Marjo Bijl-Lips 076-5150627 / 06 83036803 
         marjo.lips@planet.nl Aanmelden bij Marjo 
zo  19-03  Stadsvogelexcursie Centrum, Willem Veenhuizen, 06 10690477, willemveenhuizen@casema.nl 
          vertrek 07.00 uur vanaf de Grote Kerk in Breda  
wo 22-03  Vroege Vogelexcursie (geluiden), Marjo Bijl-Lips, 076-5150627 / 06-83036803 
         marjo.lips@planet.nl, Aanmelden bij Marjo  
Excursies en lezingen IVN Mark en Donge 
zo 19 feb. 14.00u Dorstse bossen: diersporen.  Start: Parkeerplaats nabij café Beum, Dorst.  
zo 5 mrt.   14.00u Landgoed Luchtenburg: winterslaap of lentekriebels.  Start: Nabij Heistraat 16, Ulvenhout  
zo 12 mrt. 14.00u Mastbos (Turfven): natuur en recreatie.  
          Start: Parkeerplaats bij Café Rest. “De Kogelvanger”, Galderseweg 55, 4836 AC Breda. 
zo 19 mrt. 14.00u Bavelse Leij en Broekloop: waar twee beken samenvloeien. Zie in de agenda hierboven. 
zo 2 apr.  14.00u Trippelenberg (Aa of Weerijs): ommetje langs de beek. Start: Bij Houtbrug, Breda.  
          Waterdicht schoeisel aanbevolen.  

mailto:breda@knnv.nl
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Jaarverslagen van de werkgroepen over 2016: Zie de aparte bijlage: 
- Breda Binnenste Buiten gaat door 
- Zoogdierenwerkgroep 
- Mossenwerkgroep in oprichting 
- Oud-deelnemers cursus paddenstoelen 
- Jaarverslag 2016 Plantenwerkgroep 
- Jaarverslag KNNV afdeling Breda over het jaar 2016 
 

 Smalle aster 


