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Vouchers Groen en Doen - drie vouchers voor 2014 gehonoreerd 

Afgelopen jaar hebben we dankzij een voucher van Groen en Doen de cursus paddenstoelen gratis aan 

onze leden kunnen aanbieden. De vouchers zijn afkomstig van het ministerie van Economische zaken en 

bedoeld voor vrijwilligersorganisaties. 

Voor het komende jaar hebben we weer drie vouchers aangevraagd en zoals het er naar uit ziet zijn deze 

gehonoreerd. 

Eén voor een cursus “Naar meer bloemrijke bermen”, één voor een cursus “Nachtvlinders” en één voor een 

themadag “Exoten in en nabij het water”.  

De komend periode gaan we aan de slag om deze bijeenkomsten verder in te vullen. 

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: 10 70 954  

 

 

 

november 2013 - januari 2014 ● Uitgave 4 - 5 

 

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

Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief. 

  1 nov. : Presentatie boek ‘Stadplanten van Breda’in het Stadhuis, Breda. 

  6 nov. : Workshop stadsplanten. Bezoekerscentrum Wolfslaar, 19.30 uur, Wolfslaardreef 95, Breda. 

  9 nov. : Beleidsraad KNNV, landelijk te Zeist. 

13 nov. : Bestuursvergadering. 

14 nov. : Bijeenkomst vlinders/libellen-groep. Terugblik afgelopen jaar. 

25 nov. : Lezing: Kauwen in de Spiegel, door Achilles Cools. 

         Aanvang 20.00 uur, Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2, Breda. 

11 dec. : Workshop Mossen door Hans Schoorl.  

        Bezoekerscentrum Wolfslaar, 19.30 uur, Wolfslaardreef 95, Breda. 

14 dec.:  Floron-dag, Linnaeus gebouw te Nijmegen. Ter gelegenheid van het 25 jarig FLORON jubileum is  

        het programma dit jaar extra feestelijk met een gevarieerd programma. 

17 dec. :  Evaluatie plantenwerkgroep 

27 jan.  : Lezing: Mieren, dominante levensvorm, door Marlène Heunen. 

         Aanvang 20.00 uur, Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2, Breda. 

30 jan.  : Vier jaargetijden – winter: Bosuilen; speciaal voor leden van de Bredase natuurverenigingen. 

         Lezing door Martin van Leest in Gemeenschapshuis ‘De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda 

31 jan.  : Bosuilen;  excursie, vertrek: 20.30 uur, parkeerplaats Bezoekerscentrum Wolfslaar, Breda.  

17 mrt.  : Jaarvergadering. Bezoekerscentrum Wolfslaar, 20.00 uur; Wolfslaardreef 95, Breda 

 

http://www.westbrabantsevwg.nl/
http://www.stadsplantenvanbreda.nl/
http://www.knnvuitgeverij.nl/
http://www.brabantsemilieufederatie.nl/
http://www.floron.nl/l/
http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=37
http://www.werkgroepexoten.nl/
http://www.np-debiesbosch.nl/
http://www.blwg.nl/mossen/mossen/mossen.aspx
http://www.ivn-markendonge.nl/
mailto:breda@knnv.nl
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Workshops: Stadsplanten op 6 november en Mossen op 11 december. 

Dit najaar organiseren we weer twee workshops. 

Op 6 november staan de stadsplanten centraal. Op 1 november verschijnt 

het Stadsplanten boekje van Breda. Zo kort daarna is dit een goed 

moment om het een ander te vertellen over het boek en de in de stad 

voorkomende planten. 

Tijdens de workshop zullen we aandacht schenken aan een aantal veel-

vuldig in de stad voorkomende planten. Waar komen ze vandaan en waar 

kun je ze aantreffen? Een en ander ondersteund met foto’s en voor zover 

nog mogelijk met levend materiaal. 

Aanvang : 19.30 uur     

Plaats    : Bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, 4834 SN Breda 

Toegang gratis. 

Graag tevoren even melden dat je deelneemt. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Het boek ‘Stadsplanten van Breda’ is bij voorintekening tot 1 november 

verkrijgbaar via het email-adres ‘stadsplantenbreda@gmail.com’ voor  

€ 10,00. Daarna bij de boekhandels in Breda voor € 12,50.  

Zie ook: stadsplantenbreda.nl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Op 11 december zal Hans van Schoorl, lid van de afdeling Dordrecht,  

een workshop verzorgen over mossen.  

Het is een soort introductie in de wereld van de mossen.  

Globaal komen aan de orde:  levenswijze van mossen, waar 

moet je bij mossen speciefiek op letten en welke mossen kun 

je waar aantreffen.  

De Veldgids mossen vormt de basis voor deze workshop 

Het is een eerste kennismaking met deze bijzondere organis-

men. 

Aanvang : 19.30 uur 

Plaats    : Bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, 

4834 SN Breda (leden KNNV gratis, niet-leden € 5,-) 

Graag tevoren even melden dat je deelneemt.   

 

 

De vierjaargetijden van Wolfslaar 30 en 31 januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn vier activiteiten: 26 oktober, 30 en 31  januari (uilen), 4 april (voorjaarsflora),  12 juli (libellen en vlinders).  

De eerste bijeenkomst is succesvol verlopen. Na twee interessante lezingen zijn we onder leiding van IVN-

gidsen op zoek gegaan naar paddenstoelen in Wolfslaar. Het aanbod van paddenstoelen was groot en 

het weer was ons ook gunstig gezind.  

Deze keer gemist? De tweede activiteit vindt plaats op 30 en 31 januari: 

  donderdagavond 30 januari, 20.00 uur: lezing door Martin van Leest in Gemeenschapshuis‘De Wegwijzer,  

                                   Steendorpstraat 2, Breda 

 vrijdagavond 31 januari, 20.30 uur     : excursie door Martin en leden van de uilenwerkgroep in Wolfslaar, 

                                   vertrek: parkeerplaats bij Bezoekerscentrum Wolfslaar, Breda.  
 

 

DE VIER JAARGETIJDEN VAN WOLFSLAAR 
 

Vier seizoensactiviteiten, speciaal voor en door de leden van de verenigingen IVN 

Mark & Donge, KNNV afdeling Breda en West Brabantse Vogelwerkgroep 

Het gebied Wolfslaar staat centraal  

 

 

http://www.stadsplantenbreda.nl/
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Lezing ‘Kauwen in de spiegel’ – 25 november, 20.00 uur, Achilles Cools         

Plaats: Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2, Breda. Kosten: € 3,-. 

Beeldend kunstenaar Achilles Cools is bekend met zijn kauwen. Al jaren brengt hij kunst en kauw tot een 

geheel. Maar hij is ook een rasverteller en publiceerde enkele boeken (uitg. ATLAS) over deze kraaiachtige 

vogels die de mens een spiegel voor houden.  

Met de kauw gaat hij op ontdekkingsreis thuis. De kauw is voor hem het 

vogelperspectief van zijn denken. Via het gedrag van de kauw leert hij 

binnendringen in het leven van vele soorten, ook de mens. Over een 

doodgewone vogel met ongewone verschijnselen valt veel te 

ontdekken en te vertellen. Verrassende eigenschappen die vaak doen 

denken aan menselijk gedrag en waarvan we nog veel kunnen leren 

over onszelf, over de anderen en over de wereld in het algemeen. 

Vanuit het gedrag van de kauw krijg je inzichten over ethische, 

filosofische en ethologische kwesties. Na deze lezing ga je de vogels in 

je tuin nooit meer bekijken op dezelfde manier. De meest verrassende 

gebeurtenissen vind je vlakbij. 

 

 

Lezing Mieren: dominante levensvorm – 27 januari, 20.00 uur, 

Marlène Heunen 

Plaats: Gemeenschapscentrum ‘De Wegwijzer’, Steendorpstraat 2, Breda 

Mieren zijn een groep van kolonie-vormende sociale insecten, die behoren tot 

de orde van vliesvleugeligen (Hymenoptera). Mieren hebben zich kunnen 

aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen; waar ze voorkomen zijn 

mieren de dominante levensvorm op de bodem.  

Geschat wordt dat de totale biomassa van mieren groter is dan die van alle 

andere dierensoorten op aarde. Omdat mieren overal ter wereld voorkomen 

(behalve Antarctica), zijn ze één van de succesvolste diergroepen.  

Vele mierensoorten bouwen het nest in de bodem of in holle bomen, andere 

spinnen bladeren aan elkaar om een nest te maken, weer andere leven in 

spleten tussen rotsen.  

Het reilen en zeilen van een volk valt of staat met de eigen specifieke geur. 

Ieder nest heeft een eigen luchtje waaraan iedere mier de nestgenoten kan herkennen. De werksters 

leggen geursporen aan, waardoor ze de weg naar het nest feilloos weten te vinden. Komen ze onderweg 

een prooi tegen, die te groot is om te verslepen, dan markeren ze met hun geurstof de plek. Andere mieren 

die langs komen, herkennen de geur en beginnen aan de prooi te trekken en te slepen. Mieren kunnen 

vijfhonderd maal hun eigen gewicht trekken, maar als je met tientallen aan het sjorren gaat en de neuzen 

staan niet allemaal in dezelfde richting, dan schiet het niet op. Daar komt nog eens bij dat het mierenpad 

bezaaid is met dennennaalden, grassprietjes en andere obstakels: niet bepaald een fraai geplaveide weg 

dus. 

Over het nut van mieren bestaat geen twijfel. Een beetje volk maakt honderdduizenden grote en kleine, 

vaak schadelijke insecten buit. Grote prooien worden gedood en in stukjes geknipt.  

De aanwezigheid van mieren is een indicatie voor een gezond bos. 

 

 

Florondag 14 december 

Op zaterdag 14 december vindt de jaarlijkse Florondag 

plaats. Dit jaar met een feestelijk tintje ter gelegenheid van 

het 25-jarig bestaan van deze organisatie. De dag zal wordt 

verzorgd door Floron in nauwe samenwerking met KNNV. 

De Werkgroep Stadsplanten Breda zal op deze dag een 

lezing verzorgen over het zojuist verschenen boek 

‘Stadsplanten van Breda’.  

Op dit moment is het programma nog niet helemaal rond. 

Voor meer informatie: Kijk op de website van Floron of die van 

KNNV-landelijk. 
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Evaluatievergadering vlindermonitoring 2013, donderdag 14 november. 
 

Tijd:  20h00 – 22h00 

Plaats:  Duurzaam lokaal bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, Breda 

Agenda 

  Terugblik op het afgelopen jaar. 

-  Wat zijn onze bevindingen? Wat zijn de hoogtepunten geweest? Wat is mis gegaan? Wat kan   

   verbeterd worden? 

-  Presentatie van afzonderlijke tellers/telgroepen. 

  Hoe gaan we verder in 2014? 

-  Melding nachtvlindercursus. 

-  Wat zijn de wensen? 

-  Ook aan de slag met libellen? 

  Samenstelling jaarprogramma 2014 

  -  Denk alvast eens na over speciale onderwerpen, cursus(sen), lezing(en), ed. 

 
 

Symposium Biodiversiteit en leefgebieden in Noord-Brabant, vrijdag 6 december 2013 

Plaats : Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch 

Tijd    : 09.30 – 17.45 uur 

Deelname is kosteloos.  

Meer informatie en aanmelding: www.ecnc.org/211013/ 

 

Het symposium is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant en wordt georganiseerd door het ECNC:  

“Op deze dag geven wij op boeiende wijze inzicht hoe de provincie Noord-Brabant de achteruitgang van 

de biodiversiteit aanpakt en welke resultaten hierbij zijn geboekt.” 

In een breed scala aan inleidingen worden de resultaten gepresenteerd van de inspanningen voor 

biodiversiteit in Noord-Brabant. In workshops worden deelthema’s verder uitgewerkt. 

 

 

Van parelamaniet tot oranjegeel trechtertje. 

Op het moment dat u dit leest is de paddenstoelencursus afgesloten. En met succes! 

Onder leiding van Hans Vermeulen, verbonden aan Natuurpunt in Turnhout, hebben we geleerd hoe we 

paddenstoelen op naam kunnen brengen.  

Met behulp van zijn determinatiewerk “Sleutelen met Fungi” heeft hij ons wegwijs gemaakt in de wereld van 

de paddenstoelen. In het 240 pagina tellende boekje staan determinatietabellen die ondersteund zijn met 

verklarende tekst en vele prachtige tekeningen. Nagenoeg alle groepen paddenstoelen zijn tijdens de 

lessen aan de orde geweest, van plaatjes- tot bekerzwammen. Ook is aangegeven welke paddenstoelen 

goed zijn te herkennen op basis van macroscopische kenmerken en voor welke paddenstoelen je een 

microscoop nodig hebt. 

Door subsidie van Groen en Doen konden we deze cursus geheel gratis aanbieden. 

Meer informatie is terug te vinden op de blog van Groen en Doen:  http://www.groenendoen.nu/blog/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecnc.org/211013/
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Workshop Fonteinkruiden  

Veel van de in Nederland voorkomende fonteinkruiden vind je in Noord-Brabant. We komen ze tijdens het 

inventariseren regelmatig tegen. Echter, ze goed op naam brengen is niet altijd eenvoudig. Reden voor 

ons, Floron in samenwerking met KNNV, om een workshop fonteinkruiden te organiseren.  

John Bruinsma, kenner op dit gebied, maakte ons wegwijs in deze waterwereld. In februari zijn we gestart 

met een bijeenkomst in het Natuurmuseum Brabant te Tilburg, gevolgd door een workshop in juli. 

In juli hebben we 12 fonteinkruiden verzameld en met behulp van determinatieboeken en binoculair nader 

bestudeerd. Vervolgens hebben we er nog een aantal in het veld bekeken. 

Waaraan zie je nu of sprake is van Tenger of Klein fonteinkruid? Het is hierbij een steuntje in de rug, dat ook 

de echte deskundigen nog wel eens twijfelen en bijvoorbeeld aangeven: “Voor 90% ga ik voor Tenger 

fonteinkruid op basis van ……”. Zonder nu meteen deskundig te zijn, hebben we wel geleerd op welke 

details je moet letten. En helaas dat je determinatie niet altijd voor 100% zeker is. Het zijn vooral de 

smalbladige fonteinkruiden die voor discussie zorgen.  

We zijn zeker van plan om nog meer van dit soort workshops te organiseren. Houd de website van de KNNV 

en Nieuwsbrief van Floron in de gaten.  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe exoot voor de omgeving Breda 

In augustus jl is in een van de wateren van Breda de waterwaaier ( Cabomba caroliniana) waargenomen. 

Een waterplant die gevreesd wordt door waterschappen vanwege zijn explosieve groei en zijn sterk 

regeneratievermogen.  

Op dit moment vormt de plant rond de Loosdrechtse plassen een ware plaag voor de pleziervaart. 

Daarnaast is waterwaaier zo dominant dat het alle overige watervegetatie verstikt. Alle reden voor 

oplettendheid!  

Karakteristiek voor deze ondergedoken waterplant zijn de tegenoverstaande waaiervormige bladen. Het is 

een plant die je gemakkelijk verwart met hoornblad, waterranonkel of vederkruid (zie tekening). De plant 

groeit in stilstaande wateren tot enkele meters diepte en wortelt in de bodem. In de winter zakken de 

stengels naar de bodem. In het voorjaar ontwikkelen zich weer opstijgende takken die voor grote 

verstikkende tapijten kunnen zorgen. 

De laatste jaren wordt de plant op steeds meer plaatsen aangetroffen met name in het stedelijk gebied. 

Nu dus ook in Breda in een sloot nabij de A27 op het industrieterrein Minervum. 

Ziet u deze plant op andere plaatsen, dan graag even een seintje.                    Jacques Rovers 
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Bronnen:  

-  Veldgids Exoten van Rob Leewis ea. KNNV uitgeverij 2013. 

-  Invasieve waterplanten in Nederland, J.L.C.H. van Valkenburg. Uitgave Voedsel en Waren Autoriteit.  

 

 

De techniek staat voor niets  
Dat hadden insecten ook al ontdekt. Het gebruik van tandwielen is niet alleen een menselijke uitvinding 

van de oude Grieken, maar een mechanisme dat al tijdens de evolutie in de natuur ontstaan is.  

De nimfen van het insect Issus coleoptratus, Issus een geslacht dat 

behoort tot de cicaden, beschikken over een ingenieus systeem om 

vooruit te springen. Dit systeem bestaat uit tandwielen waardoor hun 

achterpoten aan elkaar kunnen ‘klikken’, en tegelijkertijd wegdraaien. 

Issus coleoptratus is een drie millimeter klein insect dat in Europa en 

Noord-Afrika voorkomt. 

                                    

            

                  

                                    

                                      Issus coleoptratus              
                                                   
 
 

Elektronenmicroscopische opname van de tandwielen op de achterpoten 

van Issus coleoptratus.  
 

Biologen hebben met behulp van elektronenmicroscopie en hogesnelheidscamera’s de precieze werking 

van het insectenmechanisme vastgelegd. Het is voor zover bekend het eerste functionerende tandwiel-

systeem uit de natuur. 

De tandwielen zitten aan de bovenkant van de achterpoten, op een deel dat trochanter (een gewrichts-

knobbel dat zich bij insecten tussen de heup en het dijbeen bevindt) wordt genoemd. De dikte van een 

‘tand’ ligt tussen de 30 en 80 micrometer. In totaal telt elk pootje 10 à 12 tanden. 

Merkwaardig genoeg beschikken alleen jonge insecten over dit slimme mechanisme. Zodra ze volwassen 

zijn geworden verdwijnt deze aanpassing. Volgens de onderzoekers wordt dit veroorzaakt doordat er tijdens 

het vervellen geen herstelmechanisme meer is voor de volwassen dieren. De jonkies hebben het geluk dat 

er bij iedere keer vervellen nog voldoende herstel optreedt. Op weg naar volwassenheid wordt dit herstel 

steeds slechter, en aan een beschadigd tandwiel heeft het insect niet veel. Daarmee wordt het hele 

mechanisme in dat stadium waardeloos. 

Misschien is de les die we hieruit wel kunnen leren dat techniek en wereld van de levende wezens geen 

tegengestelde polen zijn, maar harmonieus zaken met elkaar delen. 

 

 

Excursies West-Brabantse Vogelwerkgroep 

zo 24-11  Excursie rond de Emerput,  09.00 - 11.00  uur 

        Vertrekpunt Vogelkijkhut , Jan Benoist ,  06 - 53445492  

 

Excursies IVN Mark&Donge 

November  

zo 10   Mastbos. Rust in bos en hei. 

      Vertrek 14.00 uur, Restaurant Huis Den Deijl, Marellenweg 8, 4836 BH Breda. 

zo 17   Benedenmark. Door de boezems van de Mark. 

      Vertrek 10.00 uur, Café de Elsakker, Nieuwveerweg 2, 4841 KA Prinsenbeek.   

      Landschapswandeling 20 km. 

zo 24   Landgoed Oosterheide. Speuren naar sporen. 

        Vertrek 14.00 uur, einde asfalt bij Tilburgse Baan 7, 4904 SP Oosterhout. Gezinswandeling. 

December 

zo 08   Bleeke Heide. Vogelkijkmiddag - Wintergasten. 

      Start vanaf 14.00 uur, Vogelkijkpost, Oude Bredasebaan, 4861 NC Chaam.  

      Tip: verrekijker mee. 

     


