
      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies 

5 juni: Liereman 

Het landschap De Liereman bestaat uit 

een afwisseling van droge en natte 

heide, heischraalgraslanden en weide-

vogelgebied. Veel zeldzame soorten 

planten en dieren hebben hier hun 

leefgebied.  

Een gids van Natuurpunt leidt ons rond. 

Vertrek: Om 8.15 uur uit  Willemsstraat of 

om 9.30 uur bij bezoekerscentrum Land-

schap de Liereman, Schuurhovenberg 

43, 2360 Oud-Turnhout. (Advies € 5). 

19 juni: Halsche beemden 

Het gebied nabij ’t Merkske bestaat uit 

botanisch interessante,  beekbegelei-

dende bosjes en hooilanden. 

Sleutelbloemen, knolsteenbreek, grote 

pimpernel en moesdistel  komen nog 

veelvuldig voor. De kans is groot dat 

we bosbeekjuffers zien en de wielwaal 

horen. Een gids van Natuurpunt  bege-

leidt ons. 

Vertrek:  Om 9.00 uur uit  Willemsstraat 

of om 10.00 uur bij parking 't Merkske 

aan de Hoogstratensebaan tussen 

Minderhout en Baarle-Nassau.  

(Advies € 3). 

9 juli: Libellen en vlinders  

In de Oude Buissche Heide gaan we 

met Guus Dekkers, gids van de afde-

ling Roosendaal, op zoek naar libellen 

en vlinders. Door het gevarieerde  

landschap met zijn landgoederen, 

oude bossen, weilanden, vennen en 

akkers zijn bij goed weer leuke waarne-

mingen te verwachten.  

Vertrek:  Om 9.15 uur uit  Willemsstraat 

of om 10.00 uur bij splitsing Roosen-

daalsebaan en Buntweg in Achtmaal. 

(Advies €  2.50). 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 

Het is zomer in het voorjaar. De leden 

van onze plantenwerkgroep hebben  

het er maar druk mee, want er bloeit 

van alles tegelijk. Het voordeel is na-

tuurlijk dat we het van de zomer rustig 

aan kunnen doen. 

Het mooie voorjaar heeft ook een aan-

tal excursies tot een succes gemaakt. 

We konden volop genieten van de 

Reuselse Moeren, de Vlaamse Arden-

nen, de Pannenhoef en de natuur ten 

zuiden van Breda. 

Hoewel het op onze jaarvergadering 

heel rustig was gaat het toch redelijk 

goed met de afdeling. We hebben er 

weer een paar nieuwe leden bij en 

onze cursus ‘Grasachtigen’ loopt als 

een tierelier. De cursisten  kunnen nu in 

onze bermen bijvoorbeeld gewone 

Van het bestuur 

veldbies en reukgras herkennen.  

Op 29 juni start de Vlindercursus. Dat 

wordt vast en zeker een succes. 

Het geslaagde lezingenseizoen zit er 

weer op. De volgende cyclus zal bij 

wijze van proef deels plaatsvinden in 

zaal Vianden in het Ginneken. Door de 

betere ligging en bereikbaarheid 

hopen we hier meer belangstellenden 

te trekken dan in de Haay. In een vol-

gende nieuwsbrief kunt u hier meer 

over lezen. 

Het Landgoed Wolfslaar bestaat 500 

jaar! Om dit te vieren organiseert het 

Bezoekerscentrum een feestweek van 

27 juni t/m 3 juli. Ter afsluiting is er een 

zondagsmarkt. Onze afdeling zal daar 

met een kraam aanwezig zijn. Uw hulp 

is daarbij meer dan welkom. 

               Erik van der Hoeven 

 

  Grote pimpernel 

Website 
 www.knnv.nl/breda 

Email 
 breda@knnv.nl 

Telefoon 
secretariaat: (076) 587 53 53 

planten–wg: (076) 587 53 53 

mossen-wg: (076) 565 65 46 

Postrekening: 10 70 954  

Lid worden:  

Stuur email naar:  breda@knnv.nl 

Excursies: 

Zaterdag    5 juni     8.15-13 u. 

Zondag  19 juni     9-13  u. 

Zaterdag  25 juni     9-12.30  u. 

Zaterdag    9 juli     9.15-14 u. 

Zondag  21 aug.    9.30-12.30 u 

Zondag  28 aug.    10-12 u. 

Vertrek van de parkeerplaats in de  

Willemstraat tegenover de VVV  

(tenzij anders aangegeven). 

Lezingen: 

Natuurlezing: 

Wo 14 sept: Vlinders      20 uur 

in Rondeel, Kloosterlaan 14, Breda 

Ma 26 sept: Gallen       20 uur 
In het gemeenschapshuis De Haay, 

Bavelse Hei 3, Bavel, T: 0161-43198. 

Data: 

9 juni, 6 juli, 17 augustus:  

       Bestuursvergadering.  

29 juni  : Begin Vlindercursus. 

2, 3 juli : Wolfslaarweekend 

21 aug. : Plein Air, Ginneken 

27 aug. : Eendaagse planten-  

       cursus. 
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biotopen waarin ze voorkomen en de 

periode waarin je ze kunt aantreffen. 

Ook de grootte is sterk verschillend: 

variërend van de kleinst voorkomende 

libel, de zwarte heidelibel, tot de 

grootste, de keizerlibel. In Nederland 

kun je ongeveer 75 soorten tegen 

komen.  

Op de website van de vlinderstichting is 

een tabel te downloaden van de vlieg-

tijden (http://vlinderstichting.nl/libellen). 

Een dergelijke tabel kan zeer behulp-

zaam zijn bij het determineren.  

De beste periode om de libellen waar 

te nemen is tussen 11 en 16.00 uur, bijna 

windstil en bij een temperatuur tussen 

17 en 27 °C. 

Wil je meer weten over de libellen kijk 

eens op : http://www.libellennet.nl en 

http://www.libelleninfo.de. Er is over 

libellen veel informatie beschikbaar. 

Niet onvermeld dient nog te worden:  

de schitterende DVD over libellen en de 

ODON-tabel voor het determineren van 

libellen op basis van veldkenmerken. 

Beide zijn verkrijgbaar bij de KNNV-

uitgeverij. Leden krijgen korting.kleiner. 

Om hier iets aan te doen wor-den, 

samen met een netwerk van en- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies - vervolg 

 

 

Terugblik lezing Libellen 

 

 

Naast het inventariseren van de stadsplanten zijn we als plantenwerkgroep actief in 

de Trippelenberg, de Binnenpolder van Terheijden en ’t Merkske. Alle drie gebieden 

inventariseren we voor Staatsbosbeheer. Gewapend met GPS leggen we de coör-

dinaten vast van de indicatorsoorten. Indicatorsoorten zijn soorten die iets zeggen 

over de status van het natuurgebied. Zo zegt bijv. het voorkomen van holpijp en 

waterviolier dat er sprake is van kwel. 

In ‘Merkse kijken we nabij het gehucht Hal of daar de soorten knolsteenbreek, 

moesdistel, slanke sleutelbloem, grote pimpernel, ratelaar en orchideeën voorkomen. 

Tot nu tot hebben we de sleutelbloemen en knolsteenbreek aangetroffen.  

Het gebied langs de Aa of Weerijs ontwikkelt zich in een wat natuur betreft gunstige 

richting. Dit jaar zijn al aangetroffen: meerdere soorten zeggen, moeraskartelblad en 

waterviolier.  

Opvallend in dit gebied is het veelvuldig aantreffen van blaaszegge, een opvallend 

lichtgekleurde zegge. Daarnaast is er een sterke toename van moeraskartelblad in 

de Trippelenberg en de Binnenpolder van Terheijden. De wet-track, een maai-

machine op rupsbanden die in meerdere natuurgebieden in Noord-Brabant maait, is 

waarschijnlijk de verspreider van de zaden. Zoals de verspreiding vroeger voor 

rekening kwam van schapen, zo gebeurt dat nu via machines. Is het erg? Hierover 

wordt verschillend gedacht.  Het zijn toch vaak de omstandigheden van de grond 

die bepalen of een plant zich daar blijvend kan vestigen of toch naar verloop van 

tijd weer verdwijnt. De natuur selecteert uiteindelijk toch zelf. 

Op 14 maart verzorgde Ger Luijten, lid 

van de Madese natuurvrienden en ook 

lid van onze afdeling, een boeiende 

lezing over libellen.  Gebruik makend 

van professionele fotoapparatuur en 

met veel geduld heeft Ger samen met 

zijn vrouw vele bijzondere foto’s 

gemaakt. Vooral de scherpte en de 

details van de getoonde foto’s waren 

indrukwekkend. Veel foto’s komen uit 

de Linie van Den Hout waar ze drie keer 

per jaar een inventarisatieronde maken 

in medio mei, juni-juli en juli tot half 

augustus.  

Besproken zijn de libellen die in de 

omgeving van Breda worden gezien, de 

De werkgroep stadsplanten is weer 

actief bezig in het veld. Afgelopen 

periode hebben we overleg met de 

gemeente gehad en hebben we ver-

slag gedaan van de bevindingen in 

2010.  

In 2010 hebben we voornamelijk de bin-

nenstad, binnen de singels, geïnventari-

seerd. Dit voor jaar hebben we ook nog 

naar de voorjaarsflora in de binnenstad 

gekeken met als hoogtepunt een 

vondst van circa 40 kandelaartjes voor 

de oude Kloosterkazerne, zo maar ge-
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optreden als gids. Onderweg zullen we 

niet alleen op de natuur letten, maar 

vooral ook op het landschap. De 

hoofdattractie is de Lage Vucht-

polder. Turfwinning en belegeringen 

hebben hun sporen achtergelaten. 

Vertrek: 9.30  bij de Heiningenhoef, 

Galgestraat 12, Teteringen (Breda). 

De Heiningenhoef bevindt zich aan de 

zuidkant van het Cadettenkamp. 

Duur: ongeveer 3 uur. 

28 augustus: Stadsplanten  

Bla bla en rabarber rabarber 

Bla bla en rabarber rabarber 

Bla bla en rabarber rabarber 

 

 

21 augustus: Fietstocht  

Deze keer gaan we eens ten noorden 

van Breda kijken. We zullen de route 

‘Teteringen, Vrachelse Heide en Lage 

Vuchtpolder’ volgen zoals die beschre-

ven staat in het prachtige boek ‘Breda 

Buiten’. Dat boek is overigens nog 

steeds te koop bij de boekhandel. Eén 

van de auteurs van dat boek zal 

Van de stadsplanten 

 

 

woon tussen de stenen. 

De rest van het jaar richten we ons op 

de westkant van Breda omgeving 

Tuinzicht en Haagpoort.  

Leuke vondsten tot nu toe: kransmuur in 

de omgeving van de Dijklaan, al vroeg 

in het seizoen gevlamde fijnstraal, tong-

varen in de kelderputten, bleke mor-

genster, gele helmbloem, Amerikaanse 

kruidkers, glanzige ooievaarsbek, 

oranje havikskruid en schijnpapaver.  

Zie voor de overige vondsten: 

www.stadsplantenbreda.nl  
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De Vlindercursus is op 29 juni en 7 

september (telkens van 19.30 - 

22.00 uur), gevolgd door een 

excursie op 10 september.  

Kosten € 30,- voor leden en € 40,- 

voor niet-leden. 

Opgeven bij de secretaris. 

De folder staat op de website en 

is op te vragen bij de secretaris. 

Plantenwerkgroep 

 

 

Mededelingen: 

- Secretaris: Het conceptverslag 

van de jaarvergadering van 10 

april staat op de website onder 

‘Bestuur’. 

- Op de website is uitgebreide-

re informatie te vinden over de 

artikelen van deze nieuwsbrief 

 (excursies, nieuws, verslagen) 

- Data van excursies IVN Mark & 

Donge: 

- 13 juni, 26 juni 

 - 10 juli, 24 juli en 31 juli 

Zie: www.ivn-markendonge.nl   

Zon. 28/8:  Stadsplantenexcursie 

Vertrek om 10 uur, het Pastoor 

Pottersplein, Breda. 

Deze stadsplantenwandeling 

(samen met het IVN)  gaat naar 

de woonwijk Belcrum.  Elke wijk 

heeft wel een paar planten die 

elders niet voorkomen. Ga mee 

met de gidsen op zoek naar de 

geheimen van Belcrum ! 

 

Platbuik 

Programma 2015 

Op de jaarvergadering zijn de 

activiteiten van de afdeling voor 

de komende jaren besproken.   

De presentatie ervan staat op 

de website onder ‘Bestuur’, en 

wordt op verzoek toegestuurd. 

http://www.stadsplantenbreda.nl/

