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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  

 

 

 

september-oktober 2013 ● Uitgave 4 - 4 

 

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

Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief. 

  5 sept.: Stadsplantenexcursie Rotterdam voor leden werkgroep stadsplanten. 

  6 sept.: Nachtvlindernacht landelijk 

  7 sept.: 70-jarig jubileum Koninklijke Vereniging voor Weer en Sterrenkunde (KNVWS) afdeling Breda, 

         Wolfslaar (11-17 uur). 

10 sept. : Start Paddenstoelencursus bezoekerscentrum Wolfslaar. Zie de folder op de website. 

11 sept. : Bestuursvergadering. 

15 sept. : Gewestelijke excursie Roosendaal. 

17 sept. : Tweede les Paddenstoelencursus. 

19 sept. : Vergadering klankbordgroep en bestuur; 20.00 uur Oudhof, Breda. 

22 sept. : Dag van het landschap. 

23 sept. : Lezing over meer natuur in de tuin  

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

24 sept. : Worskshop ganzenvoeten, melden en zuringsoorten ism Floron; 19.30 Natuurmuseum Tilburg. 

        Opgave vooraf bij Jacques Rovers, secretariaat. 

25 sept. : Gewestelijke vergadering KNNV - regio zuid. 

29 sept. : SBB-fair in het Markdal. 

  1 okt.  : Derde les Paddenstoelencursus. 

12 okt.  : Excursie Paddenstoelencursus. 

15 okt.  : Vierde en laatste les Paddenstoelencursus. 

19 okt.  : Excursie Paddenstoelencursus. 

25 okt.  : Vier jaargetijden – herfst –; speciaal voor leden van de Bredase natuurverenigingen 

28 okt.  : Lezing: Biesbosch - Landbouwgebieden veranderen in wetlands, door Jacques van der Neut. 

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

  1 nov. : Presentatie boek ‘Stadplanten van Breda’(Stadhuis Breda). 

  6 nov. : Workshop stadsplanten (onder voorbehoud). 

  9 nov. : Beleidsraad KNNV, landelijk. 

14 nov. : Bijeenkomst ‘vlinder’groep (onder voorbehoud). 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 (onder voorbehoud). 

14 dec.:  Florondag 

 

 

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.knvws-breda.nl/
http://www.np-debiesbosch.nl/
http://www.blwg.nl/mossen/mossen/mossen.aspx
mailto:breda@knnv.nl
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Overlijdensbericht. 

Op 21 juli is Otto Kars op 64-jarge leeftijd overleden.  Altijd optimistisch en hoopvol, helaas lukte het hem niet 

zijn ziekte de baas te blijven.  

Otto was al enkele jaren lid van onze afdeling, leergierig en zeer geïnteresseerd in alles wat met natuur van 

doen had. Een graag geziene deelnemer aan de diverse activiteiten, beminnelijk, altijd meedenkend. Ook 

sprak hij zich regelmatig uit voor een nauwe samenwerking met andere natuurverenigingen. Planten, 

vlinders, libellen, paddenstoelen, het boeide hem allemaal.  

Afgelopen winter kon hij vanwege een kort verblijf in het ziekenhuis niet meer deelnemen aan de workshop 

paddenstoelen. Wel bood hij aan om in elk geval gebruik te maken van zijn microscoop.  

Hij heeft ons zijn microscoop geschonken als nalatenschap zodat we er nu blijvend gebruik van kunnen 

maken. Als afdeling zijn we daar zeer dankbaar voor. Op deze manier blijft Otto toch tijdens de activiteiten in 

ons midden.  

We wensen zijn echtgenote Ineke en de kinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewestelijke excursie Roosendaal 

Zondag 15 september 2013:  Markiezaat, Kortenhoeff 

Plaats van samenkomst:  Bezoekerscentrum Brabants Landschap,  

Kraaijenberg Fianestraat 21, 4617 RA Bergen op Zoom. 

Aanvang: 9.30 uur.  

Vertrek vanuit Breda: 8.45 uur vanaf carpool Breda West A58/A16  

Bagvenpark 4839 Breda. 

Geef even tevoren door dat je meegaat via breda@knnv.nl. t  

’s Morgens brengen we een bezoek aan het Markiezaat, misschien wel  

het rijkste broedvogelgebied van Nederland. Het gebied is niet alleen  

landschappelijk een lust voor het oog maar het herbergt ook een  

mooie diversiteit aan planten. 

Het Markiezaatsmeer is een deel van de Oosterschelde dat in 1984 in het kader van de Deltawerken van de 

zee is afgesloten door een nieuwe dam, de Markiezaatskade. Sinds de afsluiting door de Markiezaatskade 

heeft het zich ontwikkeld tot een zoetwatermoerasgebied. Samen met de voormalige kustgebied en het 

landgoed Mattemburgh aan de oostzijde, de Molenplaat aan de noordzijde en de Hogewaardpolder aan 

de zuidzijde vormt het een aaneengesloten natuurgebied van 1.955 ha. Daarvan is ongeveer 1.000 ha open 

water. Het ontstane natuurreservaat aan de zuidoever wordt het Markiezaat genoemd. Een gebied met een 

oppervlaktevan 1.846 ha is aangewezen als beschermd Natura 2000 gebied. 

Na het nuttigen van de meegebrachte lunch gaan we naar natuurparel Kortenhoeff, het meest noordelijke 

deel van Grenspark de Zoom/Kalmthoutse heide. Het gebied is ca. 100 hectare groot en bestond tot 1980 uit 

eentonige dennen- en populierenbos, fruitboomgaardenen weilanden.  

Nu is het een gebied met grote verscheidenheid aan landschappen wat dus ook zorgt voor een bijzondere 

plantenrijkdom zoals Moeraswolfsklauw, Beenbreek, Bruine- en Witte snavelbies maar ook Oeverkruid, Witte 

waterranonkel en Gesteeld glaskroos. Op de drogere gedeelten staat nu onder andere Borstelgras, 

Muizenoor en Tandjesgras. Boven de door Moerashertshooi omgeven vennen vliegen vele soorten libellen.  

Kortom dit gebied van Staatsbosbeheer wordt terecht een natuurparel genoemd. 

 

Lezing ‘Groene tuinen, groene daken en groene gevels – 23 september,  20.00 uur 

Door: Hein van Bohemen         

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

Hein van Bohemen, in het verleden werkzaam bij de Technische Universiteit 

in Delft, maakt zich sterk voor de verbinding tussen ecologie en techniek.  

Hij laat ons zien welke betekenis voor-en achtertuinen in een versteende  

omgeving hebben voor planten en dieren, maar ook voor de mens.  

Hij toont ons de nodige maatregelen om de effecten van verstening te  

verzachten.  

Zo zijn groene daken naast een aangenaam groene blikvanger, ook een  

aantrekkelijke vestigingsplek voor  planten en dieren. En dragen zo bij aan 

onze leefbaarheid. 

Op 7 september 2013 viert Koninklijke vereniging voor weer en sterrenkunde (KNVWS) afdeling Breda haar 

70 jarig jubileum op het terrein van boerderij Wolfslaar (11.00 -  17.00 uur).  Samen met de bredase natuur- en 

milieugroepen organiseren zij tal van activiteiten en een gezellige fair voor jong en oud.   
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Najaar 2013. Paddenstoelencursus 

Zoals in eerdere Nieuwsbrieven aangegeven gaan we dit najaar verder met de in 2012 gestarte padden-

stoelencursus. Het accent van de cursus zal liggen op het determineren van de paddenstoelen in het veld.  

Hans Vermeulen, verbonden aan Natuurpunt in Turnhout, verzorgt de cursus.  Hij heeft een unieke methode 

ontwikkeld om paddenstoelen via veldkenmerken te herkennen. Alle paddenstoelenwerkgroepen van 

Natuurpunt maken gebruik van deze methode omdat ze door haar structuur een goed houvast biedt aan de 

gebruiker.  

De definitieve cursusdagen zijn: 10 september, 17 september, 1 oktober en 15 oktober, vanaf 19.30 uur.  

De excursies vinden plaats  op zaterdagochtend 12 en 19 oktober.  

Er is nog plaats voor enkele deelnemers. 

Zie voor meer informatie de folder op knnv.nl/breda. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezing Biesbosch: Landbouwgebieden veranderen in wetlands - 28 oktober,  20.00 uur 

Door: Jacques van der Neut       

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

In de Biesbosch zijn diverse landbouwgebieden op de schop gegaan. Boerderijen en schuren werden ge-

sloopt. Kaarsrechte sloten en uitgestrekt akkerland veranderden in moerassige gebieden, met wisselende 

waterstanden. Aardappels, vlas en maïs maakten plaats voor bever, blauwborst, purperreiger, roerdomp en 

watersnip.  

De vraag naar klei fungeerde in de tweede helft van de jaren negentig als motor van dit veranderings-

proces. In een later stadium vormde Ruimte voor de Rivier de rode draad. Momenteel is het project 

Noordwaard II in uitvoering. Het spreekt voor zich dat al de reeds uitgevoerde projecten een enorme, dyna-

mische impuls zijn voor de huidige Biesboschnatuur.  

Er ligt thans een uitgestrekt zoetwatergetijden-landschap met wisselende waterstanden. Bij lage rivierafvoe-

ren liggen de gebieden bijna droog. De droogvallende slik- en zandplaten vormen een uitstekende stek voor 

diverse vogelsoorten. Vooral in april en mei strijken er veel steltlopers neer, zoals kanoetstrandloper, kleine 

strandloper, rosse grutto, bonte strandloper, drieteenstrandloper, bontbekplevier, zilverplevier en poelruiter. 

Op nauwelijks begroeide platen broeden pioniers zoals kleine plevier en kluut. Door het toelaten van het 

buitenwater staan er grote bospartijen permanent onder water, hetgeen on-Nederlandse beelden oproept. 

Staatsbosbeheer beschouwt de terugkeer van de zeearend als broedvogel in de Biesbosch als de kroon op 

het werk. 
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De vierjaargetijden van Wolfslaar 26 oktober 

 

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  

 

 

 
 

Excursies ingeleid met korte presentaties door twee deskundigen! 

Met hen en andere specialisten/IVN-gidsen trekt u dezelfde middag  

naar buiten door het gebied. Samen met de inleiders en gidsen gaan  

we ons verdiepen in wat er allemaal is waar te nemen.  

Er zien vier activiteiten. Noteer deze data alvast in uw agenda:  

-  26 oktober (paddenstoelen) , 

-   30 en 31 januari (uilen),  

-  14 april (voorjaarsflora),  

-  12 juli (libellen en vlinders).  

Een mooie gelegenheid om ook eens kennis te maken met natuurvrienden van een andere vereniging! 

De eerste activiteit vindt deze herfst plaats en wel op zaterdagmiddag 26 oktober.  

Jeroen Stoutjesdijk, stadsecoloog van de gemeente Breda  en zeer betrokken bij het gebied Wolfslaar, zal 

een korte inleiding houden over de geschiedenis van Wolfslaar en wat er aan beheer is geweest om dit 

gebied zo bijzonder t e maken. 

In oktober staan uiteraard de paddenstoelen centraal. Jeroen Nusselein neemt ons mee in de wereld van de 

paddenstoelen met het accent op de paddenstoelen die we in deze omgeving kunnen aantreffen. 

Indeling middag: 

13.30 aanvang presentaties 

14.00 herhaling presentaties (groepen wisselen)  
14.30 pauze 

14.45 aanvang excursie (tot uiterlijk 16.30 uur) 

De excursies worden geleid door gidsen van IVN en KNNV. 

Graag even tevoren melden dat u wilt deelnemen aan deze activiteit via breda@knnv.nl 

 

 

 

 

 

Hoe een nachtvlinder aan zijn naam kan komen 

In het begin van de herfst van 2012 fotografeerde ik een kleurrijk en karakteristiek uitziend kruipend wezentje 

in de bossen van Dorst. Het was voor mij een nog onbekende rups. Dus thuis gekomen meteen in boeken 

gedoken en op internet gezocht of de rups zijn identiteit prijs wilde geven.  

Het bleek een Meriansborstel (Calliteara prudibunda) te zijn. Het onderdeel borstel is een belangrijk element 

in de naam als naar de aard van de beharing van de rups en de vier borstels op de rug gekeken wordt.  

Bij de naamgeving van nachtvlinders komt het vaker voor dat de eigenschappen van de rups een 

belangrijke rol spelen in de uiteindelijke naam van het imago.  

Het eerste deel van de naam heeft de nachtvlinder 

te danken aan de vlinder- en insectenschilderes 

(Anna) Maria Sibylla Merian (1647-1717), die door 

haar waarnemingen en documentatie, vooral die 

van de metamorfose van rupsen en vlinders, een 

grote bijdrage heeft geleverd aan de entomologie. 

Ze schilderde namelijk zo ontzettend nauwkeurig dat 

haar tekeningen uitstekend bruikbaar waren om te 

determineren. Het merendeel van haar werk heeft ze 

verricht aan de flora en fauna van Suriname. 

De Meriansborstel behoort tot de familie van de 

spinneruilen (Eribidae), in het bijzonder de onder-

familie van de donsvlinders die ook wel borstel-

rupsvlinders (Lymantriinae) genoemd worden. 

Nico van Leeuwen 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:breda@knnv.nl
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Floron: Workshop ganzevoeten op 24 september 

De geslachten Ganzenvoet, Melde en Amarant zorgen bij het inventariseren nog wel eens voor hoofd-

brekens. Dit geldt ook voor het geslacht Zuring.  

Op deze avond willen we de soorten uit deze geslachten, die we regelmatig in ons district aantreffen, eens 

wat nader bekijken. Wat zijn nu de onderscheidende veldken-merken? We zullen tevoren levend materiaal 

verzamelen, maar breng gerust voor u lastige soorten mee. 

De avond wordt gehouden in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Aanvang 19.30 uur einde 22.00 uur. Geef 

even tevoren door of je aan deze workshop deelneemt aan Jacques Rovers (e-mail: jarovers@ziggo.nl). 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Floron: Stadsplantenexcursie in ’t Ginneken op 24 augustus. 

Op zaterdag 24 augustus heeft Floron in diverse steden stadsplantenexcursies georganiseerd.  In Breda zijn in 

samenwerking met de werkgroep stadsplanten twee kilometerhokken in de buurt van ’t Ginneken nader 

onderzocht. Vanuit beide hokken waren sinds 2000 slechts enkele waarnemingen doorgegeven. Dus we 

waren zeer benieuwd wat we zoal zouden aantreffen.  

In het km-hok nabij Zandberg hebben we ruim 185 planten en in het km-hok nabij het Schoolakkerplein 245 

verschillende planten aangetroffen.  

In dit laatste hok is de omgeving van de Mark  (rivier en omgeving Bouvigne) nog niet eens  bekeken. We 

komen hier gemakkelijk aan 300 planten.  

Leuke vondsten waren:  

Hartgespan, herfstalsem, fazantenbes (nieuw), vederesdoorn (nieuw), klein glaskruid, platte rus, venkel, ruig 

klokje, Oxalis deppei (een klaverzuring-soort), slaapmutsje (nieuw), laurierkers (nieuw), Macleaya (nieuw). 

Deze landelijke dag heeft geleid tot een leuk stukje over stadsplanten in de BN De Stem van maandag 26 

augustus. 

 

      Hartegespan, bloei                   Platte rus                   Open  terrein, Ginneken 
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Boek: Stadsplanten van Breda 

Al enige tijd is de werkgroep Stadsplanten Breda actief 

met onderzoek naar deze spontane plantengroei.  

Er wordt gewerkt aan een boek over de stadsplanten 

van Breda, dat in het najaar van 2013 zal verschijnen. 

150 soorten worden besproken, een per pagina. 

Daarnaast nog 50 foto’s van stadsplenten die mooi, 

leuk of interressant zijn 

 

De workshop Nachtvlinders 

Op initiatief van Jan Woolderink is op 16 augustus een workshop nachtvlinders gehouden. Jan Kerseboom, 

een expert met zo’n twintig jaar ervaring en deelnemer aan nachtvlinderonderzoek voor de universiteit van 

Wageningen, zou de workshop leiden. 

Ondanks het sombere en bewolkte weer ging de workshop op advies van Jan gewoon door en terecht zoals 

achteraf zou blijken. Ook de nachtvlinders lieten zich niet door de paar miezerige druppeltjes afschrikken. 

Zo’n tien  belangstellenden waren komen opdagen. 

De avond begon met een lezing over de diverse nachtvlindervallen, de verschillende soorten lampenfamilies 

en de diverse nachtvlinderfamilies met hun belangrijkste vertegenwoordigers. Frappant was dat er grote 

microlepidoptera bleken te bestaan en kleine “macro’s”. Ook de indeling dagvlinders en nachtvlinders bleek 

kunstmatig te zijn.  

Tijdens, maar ook na de lezing ontspon zich een gesprek over het ontbreken van determinatiesleutels om de 

nachtvlinders op naam te kunnen brengen. Aan de taxonomie van de nachtvlinders bleken de 

vleugeladering en de vormen van de genitaliën ten grondslag te liggen. Een onverkwikkelijke zaak voor de 

veldbiologen, die behoefte hebben aan een snelle indeling naar kleur, tekening, vorm en andere uiterlijke 

kenmerken. Voor het determineren was het dan ook noodzakelijk om de plaatjes in diverse boeken te 

raadplegen.  

Na enige tijd werd al wat ervaring opgebouwd en ging het determineren iets, maar niet veel, gemakkelijker.  

Ook had Jan een deel van zijn collectie nachtvlinders, verdeeld over zo’n twaalf fraai en systematisch 

ingerichte vlinderdozen, uitgestald. Hiermee werd ook een enig inzicht verkregen in de diverse families. 

Buiten waren om de nachtvlinders te lokken enkele bomen ingesmeerd met een heerlijk mengsel van zoete 

stroop, honing en Trappistenbier. Jammer genoeg lieten de nachtvlinders deze bomen links liggen. Het zou 

waarschijnlijk beter zijn geweest als de bomen al enkele dagen eerder waren ingesmeerd.   

Ook was een laken opgesteld waarop een speciale lamp haar licht liet schijnen. Daar kwamen diverse 

soorten op. De druk fotograferende Guus Dekkers legde op de kop af 50 verschillende soorten vast. Jan 

Kerseboom voegde daar later nog eens vier stuks aan toe. Voorwaar geen gering aantal. 

Kortom het was een gezellige en leerzame avond die zeker navolging verdient.                      NvL 
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SBB-fair 

Ook dit jaar organiseert Staatsbosbeheer op zondag 29 september een grootse fair in het Markdal rond de 

Grote Hoeve van Bouvigne. De Naar Buiten Fair is gericht op streekproducten en natuurgerelateerde 

activiteiten voor jong en oud. Een ideale manier om kennis te maken met de werkzaamheden van SBB.  

Ook de KNNV zal op deze fiat met een kraam aanwezig zijn. We zullen het accent leggen op allerlei exoten 

die in onze omgeving te vinden zijn van Amerikaanse rivierkreeften en zonnebaarzen tot Japanse duizend-

knoop. 

Een fout is snel gemaakt 

Op een van mijn fototochten fotografeerde ik een Platbuik vrouwtje, althans dat dacht ik op dat moment. 

Thuisgekomen vond ik tijdens het bekijken van de gemaakte opnamen dat er iets merkwaardigs aan de 

hand was, maar kon nog niet omschrijven wat dat nu precies was. En dan opeens viel op dat de 

aanhangsels niet die van een vrouwtje maar van een mannetje waren. 

Het bleek een juveniel mannetje te zijn dat na het uitsluipen de kleuren van het vrouwtje draagt en pas na 

enige tijd een volwaardig mannelijk tenue aantrekt. 

Dit verschijnsel doet zich bij meerdere libellensoorten voor en maakt het op naam brengen zo ontzettend 

lastig. Vooral de mannetjes van juffersoorten kennen vele tussenstadia op weg naar volledig wasdom. 

Omdat in het veld vaak de tijd ontbreekt om de libel nauwkeurig te determineren, kunnen er m.i. alleen al 

door deze tussenvormen veel fouten gemaakt worden. Zeker bij beginnende waarnemers. Het is daarom 

raadzaam om in het veld zowel de libel op naam te brengen als te fotograferen. Thuis kan dan aan de hand 

van de foto’s e.e.a.  gecontroleerd worden.                                                     NvL 

 

 

 


