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Agenda 

Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider (indien vermeld).  

   datum - dag activiteit plaats en tijd 

1-4 zaterdag VV KNNV landelijk  

5-4 woensdag Aftrap vlinderseizoen 20.00 uur Boerderij Wolfslaar 

6-4 donderdag Delegatie College en raadsleden op bezoek Brebibu Natuurtuin Breda 

6-4 donderdag Ledenvergadering federatie Natuurplein de Baronie 19.30 uur Boerderij Wolfslaar 

8-4 zaterdag Openingsexcursie Bavelse Leij en Broekloop 

(deelnemers werkgroepen) 

10.00 uur parkeerterrein 

Wolfslaar 

10-4 maandag Q-gis workshop 19.30 uur, Boerderij Wolfslaar` 

12-4 woensdag Bestuursvergadering  

19-4 woensdag Start cursus Wilde planten in het WB-landschap 19.30 uur Boerderij Wolfslaar 

    6-5  t/m  14/5 Nationale Vogelweek - Vogels kijken in 4e Bergboezem 14 mei, Rietdijk 10a, 10.00 uur 

10-5 woensdag Bestuursvergadering  

13-5 zaterdag Vrijwilligersdag SBB uitnodiging via SBB 

20-5 zaterdag Excursie cursus planten 't Merkske voor cursisten 

  20-5  en 21/5   Fete de la Nature  

22-5 maandag Bijeenkomst voor nieuwe leden (speciale uitnodiging) 19.30 uur Boerderij Wolfslaar 

27-5 zaterdag Gewestelijke excursie 4e Bergboezem en 

Gilzewouwerbeek 

Texashoeve Breda 

31-5 woensdag Cursus Wilde planten voor cursisten 

31-5 woensdag Klankbordgroep 20.00 uur Boerderij Wolfslaar 

3-6 zaterdag Excursie amfibieën 9.30 u. parkeerterr. Wolfslaar 

7-6 woensdag Bestuursvergadering   

10-6 zaterdag Excursie cursus planten Binnenpolder voor cursisten 

17-6 zaterdag Themadag insecten, vlinders definitieve datum later 

21-6 woensdag Cursus Wilde planten voor cursisten 

 25-6 zondag Excursie Schotsman organisatie KNNV, R'daal 

1-7 zaterdag Soortendag Bavelse Leij Breda Binnenste Buiten 

 

Bijeenkomst klankbordgroep 

Op 31 mei komt de klankbordgroep weer bij elkaar. De klankbordgroep vergadering heeft als doel om met 

het bestuur van gedachten te wisselen over de koers van de afdeling en om wensen/ideeën over het 

bestuursbeleid of programma te bespreken. Welke thema’s wilt u aan de orde stellen, naar wat voor soort 

lezingen gaat uw voorkeur uit, aan welke cursussen heeft u behoefte. Zo zijn de themadagen, cursussen en 

het project Breda Binnenste Buiten als eerste naar voren gebracht in de klankbordgroep.  

Denkt u ook graag mee met de afdeling, laat het even weten en u krijgt een uitnodiging voor deze 

bijeenkomst die 1 tot 2x per jaar wordt gehouden. De eerstvolgende is op 31 mei as. 

Geen tijd om mee te doen, uiteraard zijn suggesties, ideeën van harte welkom.            Jacques Rovers 
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Van het bestuur 

Het is verheugend om te melden dat op de laatste voorjaarsbijeenkomst er met instemming van de daar 

aanwezige mossenliefhebbers weer een mossenwerkgroep is opgericht. De werkgroep komt voort uit de 

cursus mossen die in de winter van 2016/2017 is georganiseerd. 

Colinda van Meer zal als coördinator van de werkgroep op treden en de contacten onderhouden met de 

BLWG. De groep bestaat op dit moment uit 9 leden. De werkgroep is inmiddels aangemeld bij de BLWG en 

het programma voor het komende jaar wordt in overleg met de groep verder uitgewerkt. Colinda veel 

succes met de werkgroep. 

Op maandag 27 maart hebben we de algemene ledenvergadering gehad. Belangrijkste punt was het 

aftreden van twee bestuursleden waarvoor zich jammer genoeg geen vervangers hebben aangemeld. 

Voorzitter en secretaris zijn voor een jaar ad interim tot voorjaar 2018. 

Het is fijn om te melden dat meerdere leden bereid zijn om taken van het bestuur op zich te nemen zonder 

in het bestuur plaats te nemen.  

Voor de komende periode hebben we weer een mooi programma zoals u in de agenda kunt zien. 

 

Natuurplein de Baronie 

Op 15 december is het Natuurplein de Baronie opgericht door het IVN Mark & Donge, KNNV-Breda, 

Markkant en de West Brabantse Vogelwerkgroep. Het is een samenwerkingsverband in de vorm van een 

vereniging van verenigingen. De activiteiten voor 2017 zijn: huishoudelijke zaken regelen, instellen van een 

BROM-werkgroep voor (beg)inspraak en de communicatie opzetten. 

Op 6 april is de eerste algemene ledenvergadering waarvoor van elke vereniging twee leden 

afgevaardigd zijn. 

 

Wil je al eerder wat weten? Mail dan naar breda@knnv.nl of bel (076) 5033018.            Jan Woolderink 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop QGIS – vervolg 10 april  

Het maken van kaartjes met daarop de vondsten 

van inventarisaties is voor meerdere natuurliefheb-

bers een wens. 

Op 2 februari was er gelegenheid om via de work-

shop QGIS thuis te geraken in deze materie. 

Laurens Sparrius, verbonden aan Floron en BLWG en 

goed thuis in GIS-programma’s, nam ons in vogel-

vlucht mee langs de belangrijkste begrippen zoals  

vector, polygoon, shapefiles,  RD-coördinaten etc. 

 

Voor een aantal deelnemers was dit gesneden 

koek, voor anderen was het allemaal nieuw en ging het daardoor toch wat (te) snel. 

Er is geoefend met het maken van kaartjes, inlezen van data en ook de opmaak van een kaart met 

legenda is aan de orde geweest. 

Zeker voor de deelnemers die al wat langer met QGIS werkten een geslaagde avond. Een ieder pikte op 

wat hij kon gebruiken, van het eenvoudig  kopiëren van formules tot het opmaken van een kaart met 

legenda.   

Toch is het verre van eenvoudige kost. Het vraagt toch wel enige basiskennis van een geografisch 

informatiesysteem (meestal afgekort tot GIS) en daarna de nodige oefening.  

Daarom willen we op 10 april as aan deze avond een vervolg geven. Het oefenen en leren van elkaar zal 

op deze avond centraal staan met belangrijk accent het inlezen van reeds verzamelde gegevens.  

Aanvang: 19.30 uur in vergaderzaal van het hoofdgebouw van boerderij Wolfslaar. Jan Woolderink zal ons 

hierbij begeleiden. 

Heb je belangstelling om deel te nemen laat het even weten via breda@knnv.nl 

                                                                              Jacques Rovers 
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Gewestelijke excursie door KNNV Breda 4e Bergboezem en Gilzewouwerbeek 

Op zaterdag 27 mei is het de beurt aan KNNV Breda om de gewestelijk excursie te organiseren.  

We bezoeken de 4e Bergboezem in Breda en de Gilzewouwerbeek in Bavel.  

We komen bij elkaar om 9.30 uur 

in Texashoeve, Rietdijk 6, Breda.  

Bij de Asterdplas is ruim parkeer-

gelegenheid.  

De excursie begint om 10.00 uur 

en wordt begeleid door KNNV 

Breda: Kees van der Krift, Merlijn 

Hoftijzer en Jacques Rovers.  

Vanwege nat terrein is waterdicht 

schoeisel of laarzen aan te 

bevelen 

Aanmelden deelname excursie vóór 23 mei as bij breda@knnv.nl of telefonisch bij Jacques Rovers 076-

5875353;  

Vierde bergboezem 

De Vierde Bergboezem is een in 2010 gerealiseerd waterbergingsgebied ten noorden van Breda, dat 

bedoeld is voor extra waterveiligheid in Breda en maakt deel uit van de Groene Hoofdstructuur. 

Dit gebied moet gaan functioneren als een natuurgebied met kruiden- en faunarijk grasland, vochtige 

hooilanden, moeras - en natte schraallanden.  

In de Vierde Bergboezem ligt ook het Haagse Beemdenbos. Dit bos is in de negentiger jaren aangelegd. 

Het is een jong gemengd loofbos waarvan de essen, beuken en elzen dicht bij elkaar zijn geplant. Vanaf de 

Asterdplas gaat de hoge zandbodem over naar veengrond in de graslanden. Door de nieuwe hoge 

grondwaterstanden, zal na verloop van tijd een zogenaamd broekbos ontstaan. De structuur van de 

oorspronkelijke langwerpige graslanden is nog duidelijk te herkennen. Door de variatie aan bos en 

graslanden is het een ideaal leefgebied voor allerlei diersoorten zoals hazen en reeën.  

De sloten in de Lange Bunders en Slangwijk zijn weer goed zichtbaar en watervoerend. Daarmee ook een 

geschikt leefgebied voor vissen, salamanders en kikkers. Er komen ook nog enkele nieuwe sloten bij. Het 

oude kavelpatroon van vóór de ruilverkaveling wordt in ere hersteld. Het gaat om langgerekte, smalle 

kavels die kenmerkend waren voor de natte, venige delen van het Markdal. In de sloten tref je meerdere 

kwelsoorten aan zoals waterviolier en holpijp. 

De vierde Bergboezem wordt door Staatsbosbeheer beheerd met als hoofddoel de flora. De weilanden zijn 

grotendeels afgegraven door de vruchtbare toplaag te verwijderen en af te voeren. Hierdoor ontstaat een 

schralere vegetatie met soorten als Geelgroene zegge, Moeraskartelblad, Bleke zegge etc.  

Een deel van het gebied wordt begraasd. 

Natuurpark Gilzewouwerbeek 

In het najaar van 2012 is het gebied rondom de Gilzewouwerbeek ten oosten van Bavel ontwikkeld tot 

natuurgebied als natuurcompensatie voor de bouw van woningen in Bavel-oost. De totale oppervlakte is 

17,5 ha.  

Het park is ontworpen als buffergebied tussen 3 geplande nieuwbouwlocaties en vormt een kraal tussen 

natuurgebieden in het zuidwesten (Ulvenhoutse bos/Chaamse bossen) en noordoosten (Boswachterij Dorst). 

Eén van de soorten die daar profijt van zou moeten hebben is de boomkikker.  

Ook vangt het gebied bij hoge regenval water op. De Gilzewouwerbeek kan in het park buiten zijn oevers 

treden en voorkomt zo wateroverlast op andere plekken langs de beek. 

Bij de inrichting is teruggegrepen op de situatie van voor 1870. Er is een slingerend beekdal met glooiende 

hellingen en een zomer- en een winterbed. In deze geul is de voedselrijke toplaag verwijderd tot op het 

kale zand, op veel plekken duikt leem op. De vrijkomende grond is verwerkt op de hogere delen. Deze zijn 

nog voedselrijk.  

Het Natuurpark Gilzewouwerbeek moet een belangrijk onderdeel worden in de verbindingszone tussen de 

boomkikkerpopulatie in het Chaams Broek en die op de vliegbasis Gilze-Rijen. De laatstgenoemde dreigt 

door inteelt te verdwijnen.  

Er liggen zeven poelen, waarvan er vier geregeld door de beek overstroomd worden. Drie poelen liggen op 

enige afstand en op hogere grond. De poelen zijn bedoeld als voortplantingswater voor amfibieën 

                                                                         Erik van der Hoeven 
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Cursus Wilde planten in het West-Brabantse landschap (herhaling oproep) 

   

Zoals al aangegeven in de vorige Nieuwsbrief krijgt de basiscursus Wilde planten een vervolg.  

In de komende cursus ligt het accent op het herkennen van planten, maar ook op de relaties tussen de 

planten en hun omgeving.  

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. 

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 Biesbosch begeleiden,  

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.    

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 “Cursus wilde planten in het West-Brabantste 

landschap” of bel (076) 587 53 53. 
 

 

Themadagen insecten 

In deze zomer zijn er twee themadagen: een dag over vlinders en een dag 

over bijen en wespen. 

Zodra we meer weten komt de informatie op de website. Die komt ook in 

volgende nieuwsbrief van juni. 

                                                 Jan Woolderink 

Vlinders en libellen op 5 april 

Op woensdagavond 5 april a,s, om 20.00 uur is de startavond voor de 

‘vlindertellers’: zij inventariseren vlinders op hun vlinderroute, een traject van 1 

km ergens in Breda of de omgeving. 

Met betrekking tot libellen willen we dit jaar een vervolg geven aan de 

themadag libellen en de excursie van vorig jaar: Het idee is dit jaar een 

groepje belangstellenden te formeren die eens per twee weken, bijvoorbeeld 

op een zaterdagochtend, samen libellen gaan inventariseren in de natuurtuin 

Wolfslaar. 

Het inventariseren is op zich geen doel (later wel) maar een middel om samen 

te leren libellen te herkennen. Door dat te doen in de vorm van een 

inventarisatie volgens de methode van de Vlinderstichting maakt het wat 

interessanter en zo leren we ook in een volgend jaar een eigen libellenroute te 

lopen. 

Wellicht wil je meedoen. We willen op 5 april daar afspraken over maken.  JW       (Foto: Nico van Leeuwen)     
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Zoogdierenwerkgroep   

Binnenkort starten vier studenten van de HAS met een zoogdierenonderzoek. Ze worden begeleid door de 

werkgroep zoogdieren van de KNNV Breda. 

Ze gaan de biodiversiteit qua zoogdieren inventariseren in drie verschillende gebiedjes: natuurtuin Wolfslaar, 

faunapassages onder Rouppe van der Voortlaan en een deel van het Ulvenhoutse Bos. 

Dit aan de hand van wildcamera's en sporenbedden.  

Deze gebieden zijn uitgekozen omdat ze liggen binnen het stroomgebied van Bavelsche Leij en daarmee in 

het aandachtsgebied voor het project Breda Binnenste Buiten voor 2017. Het is een van de diverse 

activiteiten die de werkgroep dit jaar zal doen voor dit project. 

                                              Wouter Schuitema, coördinator zoogdierenwerkgroep 

 

Breda Binnenste Buiten, “Molenleij 2016 De Opbrengst” 13 maart 

Op 13 maart jl is voor een zestigtal aanwezigen in Grand Café De Koffiemolen het resultaat van het afge-

lopen jaar gepresenteerd onder de titel Molenleij 2016 De Opbrengst.  

In een afwisselend programma lichtten studenten Toegepaste biologie van de HAS Den Bosch hun 

onderzoek naar rivierkreeften in het stroomgebied toe. Tot nu toe troffen ze twee soorten aan: de gevlekte 

Amerikaanse rivierkreeft in de Molenleij en de rode Amerikaanse rivierkreeft in het waterstelsel van 

bedrijventerrein Minervum. Komend voorjaar zetten ze hun onderzoek voort.  

In de boeiende film ‘Breda binnenstebuiten - De Molenley’, voert de maker John Vegt ons eeuwen terug 

naar de geologische ontstaansgeschiedenis van het gebied, laat hij zien hoe het bekenstelsel van de 

Molenleij enkele malen verlegd werd en portretteert hij tal van vrijwilligers die afgelopen jaar in het gebied 

actief waren met het inventariseren van o.a. vogels, vlinders, vissen en planten. De film is via een link op de 

website te zien (www.bredabibu.nl).  

Na de pauze vertelde Charles Schils over de geschiedenis, bodem en karakteristieke natuurterreintjes die 

verspreid door het stroomgebied liggen, maar toch deel uitmaken van een uiteindelijk in te richten 

ecologische verbindingszone tussen de Boswachterijen Dorst en Chaam.  

Als laatste kwamen coördinatoren van de werkgroepen aan het woord. Jacques Rovers (planten), 

Raymond van Breemen (vogels), Merlijn Hoftijzer (vissen en amfibieën), Wouter Schuitema (zoogdieren) en 

Aad van Diemen (insecten) lichtten een aantal bijzondere en onverwachte vondsten toe. Ook werden uit 

tal van verspreidingskaartjes bepaalde patronen zichtbaar. Markant is dat de stadsrand rond geluidswal 

Heusdenhout, Minervum en Bavelse Berg de hoogste diversiteit in planten scoort en dat de diversiteit 

richting het agrarisch buitengebied drastisch minder wordt.  

Het inzicht in het gebied als geheel en de onderlinge samenhang is door het project verbeterd. Dit kan 

zowel bij beheer en onderhoud als bij toekomstige inrichtingsprojecten toegepast worden. Ook is er op 

enkele onderwerpen (verstoring oeverzwaluwen in Breepark, jacht op vossen in natuurpark Gilzewouwer-

beek, activiteit van hondenuitlaat centrales in natuurpark) de handhaving van natuurwetgeving aan de 

orde geweest. Via allerlei publieksactiviteiten is er aandacht voor flora en fauna in het gebied 

gestimuleerd. Maar misschien wel de belangrijkste winst is dat deelnemers er lol in hadden en de 

samenwerking als stimulerend ervaarden.  

Komend jaar wordt het project in een aangrenzend gebied, de Bavelse Leij, voortgezet. Benieuwd hoe dit 

gebied met omvangrijke en enkele al heel oude natuurgebieden zich verhoudt tot het Molenleij gebied. 

Charles Schils, projectleider Breda Binnenste Buiten 
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Terugblik workshop microscopie rondom paddenstoelen, 16 maart 

In het veld komt het vaak voor dat je een paddenstoel wel tot op geslachtsniveau een naam kunt geven. 

Als je echt wilt weten met welke paddenstoel je te maken hebt dan is in veel gevallen microscopisch 

onderzoek noodzakelijk. 

Veel soorten zijn alleen met zekerheid op naam te brengen door te kijken naar sporen, lamellen en 

hoedhuid. Erg op elkaar lijkende soorten kunnen microscopisch erg van elkaar verschillen. 

Het was dan voor ons ook erg prettig dat Jac Gelderblom aanbood om ons verder te helpen op het pad 

van de microscopie. Op 16 maart was het zover.  

In een korte inleiding besprak Jac het gebruik van de microscoop zelf, de vloeistoffen voor kleuring van de 

preparaten en de onderdelen van een paddenstoel die voor nader onderzoek in aanmerking komen. Een 

goede website waar deze onderwerpen uitvoerig uit de doeken worden gedaan is www. mycologen.nl 

Een belangrijk onderdeel van de avond was het zelf aan de slag gaan.. Hoewel het natuurlijk geen 

paddenstoelenseizoen was, was het Jac toch gelukt om enkele paddenstoelen mee te brengen.  

Sporen vormen een belangrijk onderscheidend kenmerk, maar ook cystiden op de lamellen kunnen een 

belangrijk determinatiekenmerk zijn.  

We zijn op zoek gegaan naar cystiden. Na enig oefenen lukte het om met een scherp scheermesje een 

heel klein smal strookje van een lamel te snijden, geschikt om onder de microscoop te bekijken. Een 

druppeltje congorood toevoegen voor een goede kleuring. En nu zoeken naar de kleine uitstulpingen aan 

de rand van het lamel. Het zoekwerk werd beloond met prachtige flesvormige cystiden die uit de 

lamellenwand staken. Op basis van de vorm konden we met zekerheid vaststellen dat het kleine bruine 

paddenstoeltje op de dennenkegel Strobilurus tenacellus (Bittere dennenkegelzwam) was. 

Naast deze dennenkegelzwam zijn we ook nog met enkele andere paddenstoeltjes aan de slag gegaan. 

Het was een boeiende avond die zeker om een vervolg vraagt. Komend najaar gaan we in ieder geval 

verder. 

Lijkt het je ook interessant om de microscoop te gaan gebruiken bij de paddenstoelenstudie laat het ons 

even weten via breda@knnv.nl. Mogelijk kunnen we gezamenlijk iets gaan organiseren. 

                               Jacques Rovers, voorlopig coördinator groep paddenstoelen 

 

Plantenwerkgroep 2017 

Kort voor het verschijnen van deze Ni  euwsbrief is de aftrap geweest van de plantenwerkgroep.  

We hebben nog even teruggekeken naar enkele bijzonderheden van 2016 en zijn vervolgens al snel 

overgestapt op het programma voor 2017. 

Tijdens de bijeenkomst hebben we ook extra aandacht geschonken aan de vegetatieve herkenning van 

planten (niet alle planten bloeien bij het inventariseren en vaak lukt het niet om nog een keer terug te 

keken). Soms zijn vegetatieve kenmerken ook een goede aanvulling tijdens de bloei. 

We gaan het komend jaar aan de slag om de laatste km-hokken in Breda te inventariseren. Hopelijk kunnen 

we aan het einde van 2017 zeggen dat we de planten van Breda op de kaart hebben staan.  

Ook schenken we aandacht aan het stroomgebied van de Bavelse Leij in het kader van Breda Binnenste 

Buiten. Regelmatig zullen we dit gebied bezoeken. 

Als het programma definitief is zullen we het op de website van de KNNV plaatsen.’ 

Vind je het leuk om mee te lopen of mee te doen laat het even weten en we houden je op de hoogte van 

onze activiteiten. De dinsdagavond is de vaste avond van deze werkgroep. 

Contactpersoon Jacques Rovers, e-mail: jarovers@ziggo.nl.  

PS: In verband met wijzigingen in het programma is het sterk aan te bevelen om even te bellen of te mailen 

als je wilt aansluiten. Het programma wil gedurende het seizoen nog wel eens wijzigen. 

                                                   Jacques Rovers, coördinator plantenwerkgroep 

 Pilvaren                                               Stijve ogentroost                         Kruipend zenegroen  
                                                                    (Foto’s:  Jacques Rovers) 
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Een jaar mossen kijken rond  Breda 

 Riempjes                                       Thujamos                    (Foto’s: Jacques Rovers) 

 

Van de mossencursus van winter 2015-2016 is een klein, maar enthousiast groepje mossenliefhebbers 

overgebleven, die ook deze winter de kou trotseerde om op zoek te gaan naar mossen. 

De eerste buitenbijeenkomst vond  plaats in het vroege najaar in het kader van Breda Binnenste Buiten. De 

omgeving van de Gilzerwouwerbeek werd nagespeurd op mossen, waarbij vooral pioniersoorten 

gevonden werden, zoals Geelkorrelknikmos, Gewoon knikkertjesmos en zelfs het veel minder algemene 

Goudkorrelmos. Verder vonden we langs de beek Beekstaartjesmos, Beekmos en Moerassikkelmos, de 

echte vochtliefhebbers. 

Vervolgens waren er zes excursies, steeds in een ander deel van Boswachterij Dorst. De gevonden soorten 

werden genoteerd door middel van streeplijst of NOVA-app, de nieuwe app waarmee je in het veld 

waarnemingen van mossen (en planten) door kan geven ten behoeve van de Verspreidingsatlas. 

In de Boswachterij Dorst vonden we naast de algemene soorten van bossen op de arme zandgronden, 

zoals Gewoon pluisjesmos, Gewoon gaffeltandmos en Boskronkelsteeltje, ook zeldzamere soorten als 

Gewoon thujamos, Riempjesmos en Glanzend etagemos, wat voornamelijk te danken is aan het 

voorkomen van leem in de bodem en de hogere luchtvochtigheid ter plaatse.  

Steeds volgde op zo’n zaterdagmiddag een woensdagavond waarop de meegenomen mossen nog eens 

nader bekeken en gedetermineerd werden, met behulp van binoculairs en diverse mossentabellen en –

gidsen. 

Waar mossen op het eerste gezicht nogal op elkaar lijken, bleek gaandeweg de avonden een grote 

verscheidenheid aan groeivormen, bladvormen, broedkorrels en –knolletjes te bestaan. Ook bleek de 

standplaats van een mos vaak een goede aanwijzing te zijn voor bepaling van de soort. Bij determinatie 

van de zeer kleine bebladerde levermossen, is een sterke loep of binoculair onmisbaar, om de minuscule 

onderblaadjes te bekijken. 

Peter van Ruth was steeds aanwezig om uitsluitsel te geven als er getwijfeld werd aan een determinatie. 

Ook gaf hij veel goede tips om op elkaar gelijkende soorten te onderscheiden. 

De meest gewone soorten waren vaak het moeilijkst, ze komen vaak in verschillende gedaantes voor, wat 

vaak zorgde voor verwarring. Zo zien Gesnaveld klauwtjesmos en Gewoon dikkopmos er onder verschillen-

de omstandigheden steeds weer anders uit. 

Op de determineeravonden werden van her en der soorten meegebracht die rond Breda minder gewoon 

zijn, zoals Struikmos, Spatelmos en Groot duinsterretje.  

Als dit stukje in de nieuwsbrief verschijnt, is het seizoen van de mossenwerkgroep al weer ten einde. In het 

najaar zal weer gestart worden met een serie van maandelijkse excursies met daarna steeds een 

determineeravond in het duurzaam leslokaal van Wolfslaar.  

Als je zin hebt om ook een keer mee te gaan, geef dan je e-mailadres door via de website van de KNNV, 

dan krijg je het programma van de mossenwerkgroep te zijner tijd toegestuurd. 

Goed om te melden dat op 22 maart jl de mossenwerkgroep definitief als werkgroep is opgericht. De groep 

bestaat uit 9 leden en Colinda van Meer is de coördinator van de groep. In de volgende Nieuwsbrief meer 

over het komend programma. 

                                                 Colinda van Meer, coördinator mossenwerkgroep 
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Excursies en lezingen West Brabantse Vogelwerkgroep 

Zo  9-4    9.00 - 10.30 uur  -  Excursie de Vrije Kavelen. Aanmelden niet nodig. 

         Meer informatie bij Eric van Damme, 06031312464.   

         Verzamelen bij de parkeerplaats aan de Zoutendijk bij het informatiebord. 

Zo 23-4   7.00 – 9.00 uur  -  Stadsvogelexcursie Ruiterbos. Aanmelden niet nodig. 

         Meer informatie bij Willem Veenhuizen 06-10690477.  

         Verzamelen om 7 uur bij Ravellaan op de parkeerplaats van de voormalige Kamer van Kooph.. 

Za 13-5   9.00 – 11.00 uur  -  Excursie in Oosterhout. Aanmelden niet nodig. 

         Meer informatie bij Eric van Damme 06-31312464. Verzamelen bij het dierenparkje aan de 

         Slotlaan,  op de hoek met de parkeerplaats voor het gemeentehuis. 

Za 14-5    7.00 – 9.00 uur  -  Excursie Zaartpark. Aanmelden niet nodig. 

         Meer informatie bij Willem Veenhuizen 06-10690477. Verzamelen bij de brug aan de Langendijk 

         over de Aa of Weerijs (bij de voormalige Pelgrimskerk). 

 

Excursies en lezingen IVN Mark en Donge 

Zo 2-4    14.00 uur  -  Trippelenberg (Aa of Weerijs): ommetje langs de beek.   

         Bij Houtbrug over Aa of Weerijs,  Dr. Schaepmanlaan, Breda. Waterdicht schoeisel aanbevolen.  

Ma 17-4   10.00 uur  -   Dorstse bossen: langs lanen, leemputten en landerijen. 

         Start: Kruising Spoorstraat-Dennenlaan, 4849 BD Dorst. Een landschapswandeling 20 km.  

         Goede wandelschoenen en lunch mee! 

Zo 23-4   14.00 uur  -  Ulvenhoutse bossen: natuur ontwaakt.  

         Start: Uitspanning “De Fazanterie”, St. Annadreef 2, 4851 RC Ulvenhout. 

Zo 30-4   14.00 uur  -  Zaartpark: vernieuwing.  

         Start: Nabij het Luzac college,  Langendijk 50, Breda. Rolstoel en kinderwagen toegankelijk 

Zo 14-5   10.00uur  -   Haagse Beemdenbos: lente. 

         Achterste parkeerplaats bij Asterdplas, Rietdijk,  Breda. Vogelwandeling, verrekijker meenemen!  

Zon 21- 5  10.00 uur  -  Teteringen - Lage Vuchtpolder: door polders en schansen. 

         Start: Kerk Teteringen. Hoolstraat 13, 4847 AA Teteringen. Landschaps- wandeling ca.6 uur/20km.  

         Goede wandelschoenen en lunch mee! 

Zon 28- 5  10.00 uur  -  Slotbossetoren: water toen en nu. 

         Start: Sportpark Slotbossetoren, Kasteeldreef 30, 4907 EA Oosterhout.  

 
 


