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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  

 

 

 

juni - augustus 2013 ● Uitgave 4 - 3 

 

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

Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief. 

 5 juni  : Excursie cursus plantengemeenschappen in Binnenpolder 19.00 Schimmerweg, Terheijden.  

        Vooraf aanmelden. 

  6 juni  : Lezing Libellen door Kars Veling voor cursus ‘Libellen’. Bezoekerscentrum Wolfslaar, Breda. 

16 juni   : Excursie stadsvogels door WBVW. 07.00 uur Westerpark, parkeerterrein Tuinzichtlaan/Zandoogjes. 

19 juni  : Excursie voor oud-cursisten plantencursussen. Trippelenberg, 19.00 uur, Houtbrug, Breda. 

22 juni   : Vaarexcursie plas-dras in Biesbosch i.s.m. Floron. 9.30 uur, Boomgat Werkendam. Opgave vooraf. 

30 juni  : Excursie libellen voor cursisten libellen-cursus.   

  1 juli   : Bestuursvergadering 

  6 juli   : Workshop fonteinkruiden in samenwerking met Floron. 9.30 uur Bezoekerscentrum Wolfslaar, Breda 

        Opgave vooraf. 

13 juli   : Biodiversiteitsdag op de Grote Markt Breda 

28 juli   : Excursie stadsplanten i.s.m. IVN. 14.00 uur, Lunenburgstraat hoek Duurstedestraat, 4834 HG Breda. 

31 juli   : Bestuursvergadering. 

16 aug. : Workshop Nachtvlinders. Start om 21.00 uur, Bezoekerscentrum Wolfslaar, Breda.  

        Opgave vooraf bij Nico van Leeuwen. 

21 aug. : Bestuursvergadering. 

23 aug. : Reserve avond Nachtvlinder-workshop (indien slecht weer op 16/8) . 

24 aug  : Excursie stadsplanten in samenwerking met Floron: 9.30 uur Schoolakkerplein, Breda . 

31 aug. : Voorlopig: Bekendag (zie op een later moment meer informatie op de website). 

  5 sept. : Stadsplantenexcursie Rotterdam voor leden werkgroep stadsplanten. 

10 sept  : Start Paddenstoelencursus bezoekerscentrum Wolfslaar. 

11 sept  : Bestuursvergadering. 

17 sept. : Tweede les Paddenstoelencursus. 

18 sept. : Gewestelijke vergadering KNNV. 

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

22 sept. : Dag van het landschap. 

23 sept. : Lezing over Tuinieren met wilde dieren. 

        Aanvang 20.00 uur, Gemeenschapscentrum Wegwijzer, Steendorpstraat 2,  Breda. 

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

        Opgave vooraf 

29 sept. : SBB-fair in het Markdal  

KNNV-Nieuwsbrief 

De landelijke KNNV stuurt sinds kort een landelijke digitale KNNV Nieuwsbrief naar alle leden. Deze nieuwsbrief 

is een actuele aanvulling op het Verenigingsnieuws in Natura, dus bestemd voor alle leden van KNNV. De 

Nieuwsbrief zal zes tot tien keer per jaar verschijnen.  

De eerste  nieuwsbrief inmiddels verschenen.  

Wilt u deze Nieuwsbrief graag ontvangen meld u dan aan via de KNNV-website:  

http://www5.knnv.nl/knnv-portaal/aanmelden-voor-de-digitale-nieuwsbrief 

 

mailto:breda@knnv.nl
http://www5.knnv.nl/knnv-portaal/aanmelden-voor
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Workshop nachtvlinders -  16 augustus 

Dit seizoen heeft de Vlinderstichting de nachtvlinders opnieuw centraal gesteld. Ze is hierbij zeker geïnspireerd 

door het enthousiasme van jong en oud tijdens de nachtvlindernachten in 2012.  

En nachtvlinders : ze  zijn fascinerend,  boeiend en mysterieus! 

Zoveel aandacht voor deze vlinders kunnen we als afdeling zo maar niet aan ons voorbij laten gaan.  

Daarom willen we dit jaar nader kennismaken met deze nachtvlinders. Jan Kerseboom van de afdeling 

Apeldoorn is een expert op deze groep van insecten en wil ons graag verder op weg helpen in deze 

“duistere” materie.  

We gaan zelf aan de slag en proberen met determinatietabellen de gevangen soorten op naam te bren-

gen. Daarvoor moeten de nachtvlinders wel eerst gevangen worden. Grofweg hiervoor bestaan er twee 

methoden: de meest algemene methode maakt gebruik van fel licht waar de vlinders op afkomen en de 

andere methode maakt gebruik van de geur van een aangenaam riekend smeerseltje op bomen waar de 

nachtvlinders op afkomen en zich tegoed doen. Voor deze avond maken we gebruik van het witte laken. 

De workshop wordt gehouden op vrijdag 16 augustus in en nabij het duurzame leslokaal bij Wolfslaar. Bij 

slecht weer wijken we uit naar 23 augustus.  

We beginnen met een presentatie over nachtvlinders en de diverse families en soorten van ongeveer 30 

minuten en daarna gaan we bekijken welke nachtvlinders er allemaal op het verlichte laken afkomen. 

Aanvang 21.00 uur (omdat het donker moet zijn om nachtvlinders te lokken). 

Lijkt het u wat, dan kunt zich aanmelden bij:  nico.van.leeuwen@planet.nl . 

We vragen een kleine vergoeding voor de gemaakte onkosten. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugkomdag oud-cursisten wilde plantencursussen  -  19 juni 

In de loop van de afgelopen jaren hebben vele plantenliefhebbers uit de regio deelgenomen aan de 

cursussen van de KNNV. Hopelijk hebben deze cursussen interesse opgewekt voor wilde planten en maken 

de deelnemers  gebruik van de opgedane kennis als ze door de natuur lopen. 

Omdat we dit jaar geen echte plantencursus organiseren nemen  we de gelegenheid te baat om alle oud-

cursisten  uit te nodigen voor een terugkomdag  met als doel om oude kennis of weggezakte kennis weer op 

te halen. Mogelijk zit u met de vraag wat is nu ook weer het typische onderscheid tussen plant A en plant B.  

Tijdens een excursie in de Trippelenberg willen we bij dit soort zaken  stilstaan. We hebben voor de 

Trippelenberg gekozen omdat dit gebied  zich tot een aantrekkelijk natuurgebied ontwikkelt  met vele 

zeggesoorten, russen en grassen. Ook troffen we vorig jaar al meerdere orchideeënsoorten aan. Een 

bijzondere vondst enkele jaren geleden was het goudknopje. Vinden we deze weer terug?  Ideaal voor een 

avondjes wilde planten. Ook landschappelijk is het gebied zeer  interessant met de naburige Aa of Weerijs. 

Alle oud-cursisten krijgen ook nog een uitnodiging via e-mail voor deze avond. 

Datum: 19 juni 2013  -   Tijdsduur: van  19.00 uur tot circa 22.00 uur. 

Plaats van samenkomst: Houtbrug bij Doctor Batenburglaan in Breda 

Wel graag even tevoren opgeven bij Jacques Rovers (e-mail: jarovers@ziggo.nl). 

Meebrengen: flora,  loupe en laarzen   -  Deelname is gratis. 

  
 

 

mailto:nico.van.leeuwen@planet.nl
mailto:jarovers@ziggo.nl
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Najaar 2013. Sleutelen met paddenstoelen 

Dit najaar gaan we verder met de in 2012 gestarte paddenstoelencursus. Het accent van de cursus zal 

liggen op het determineren van de paddenstoelen in het veld.  

De cursus wordt verzorgd door Hans Vermeulen, verbonden aan Natuurpunt in Turnhout. Hij heeft een unieke 

methode ontwikkeld om paddenstoelen via veldkenmerken te herkennen. Volgens Hans maken alle 

paddenstoelenwerkgroepen van Natuurpunt gebruik van deze methode omdat ze door haar structuur een 

goed houvast biedt aan de gebruiker.  

Bij de methode hoort een veldgids in A5-formaat met daarin de meeste paddenstoelen die in Nederland en 

België voorkomen. Hierin zijn handige determinatiesleutels opgenomen waarin 35 jaar ervaring is verwerkt. 

Het inleidende gedeelte van deze veldgids geeft een overzicht van alle nuttige veldkenmerken, gebruik van 

chemicaliën etc. 

In de cursus zal daarnaast ook aandacht worden geschonken aan: 

 De geslachten en soorten die microscopische controle vereisen. 

   Ecologie en voortplanting. 

Mogelijk dat we na de cursus nog verder gaan met een workshop microscopie. Dit laten we afhangen van 

de belangstelling bij de deelnemers. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt. 

Vanwege een subsidie van Groen en Doen kunnen we de cursus gratis aanbieden aan de leden van de 

KNNV.  Niet-leden van KNNV kunnen voor € 28,- deelnemen en krijgen een jaar gratis lidmaatschap van de 

afdeling, 

De kosten van de veldgids en het uit te reiken materiaal (kopiekosten) zullen waarschijnlijk uitkomen op 

ongeveer  € 20,-.  Het exacte bedrag wordt nog vastgesteld. Koffie en thee zijn gratis.  

De binnenbijeenkomsten zijn in het duurzaam leslokaal van bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95  in 

Breda; de plaatsen van de excursies worden in overleg met Hans Vermeulen vastgesteld.  

Aanvang 19.30 en afsluiting rond 22.00 uur. 

De excursies zijn op zaterdagochtend. 

Aanmelding 

Het aantal deelnemers is maximaal 25 personen. Tot 1 juli hebben KNNV-leden en deelnemers aan de cursus 

van vorig jaar voorrang, daarna is de datum van aanmelding bepalend voor deelname.  

De definitieve cursusdagen zijn: 10 september, 17 september, 1 oktober en 15 oktober. De excursies vinden 

plaats  op zaterdagochtend 12 en 19 oktober. 

Aanmelding via breda@ knnv.nl of schriftelijk via secretariaat tav J. A. Rovers, Heusdenhoutseweg 48, 4817 

NC Breda. Graag vermelden dat u wilt deelnemen aan de cursus paddenstoelen. 

Kort na aanmelding ontvangt u bericht over de deelname. 

De betaling van het lesmateriaal vindt plaats op de eerste lesdag. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezingen 

De laatste lezing van het seizoen 2012/2013 van Thijs Caspers over de Brabantse landgoederen was een 

groot succes. We waren blij dat we de gelegenheid hadden om uit te wijken naar een grotere zaal om de 

ruim 120 bezoekers te kunnen onderbrengen.  Door een samenloop van omstandigheden betrof het dit keer 

een lezing georganiseerd door drie verenigingen namelijk IVN Mark  en  Donge, KNNV afdeling Breda  en 

Markant. Gezien de belangstelling biedt dit in het kader van samenwerking zeker perspectief. 

Voor het komende seizoen is het programma weer ver rond en het is wederom gelukt om weer interessante 

onderwerpen en sprekers naar Breda te halen.  Omdat de ruimte in Bavel niet helemaal optimaal was, zijn 

we voor het seizoen 2013/2014 uitgeweken naar het gemeenschapscentrum Wegwijzer,  Steendorpstraat 2, 

Breda. Het is goed te bereiken per open baar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid. 

De eerste lezing is gepland op 23 september en zal in het teken staan van het jaarthema van de KNNV voor 

2013 `Tuinieren voor wilde dieren`.  Aanvang 20.00 uur in Wegwijzer in Breda.  

Omdat de subsidie van de zijde van de gemeente Breda helaas geheel is komen te vervallen zijn we 

genoodzaakt om vanaf het nieuwe seizoen per lezing een kleine bijdrage te vragen. 
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Willem-Alexanderboom voor de gemeente Breda 

Tijdens een overleg tussen enkele natuurverenigingen en de gemeente Breda ontstond het initiatief om bij de 

inhuldiging van koning Willem-Alexander vanuit de natuurverenigingen de gemeente Breda  een boom aan 

te bieden. Dit om de samenwerking tussen de natuurverenigingen en de gemeente te symboliseren. 

Gezamenlijk is dit plan uitgewerkt. Tijdens de voorbereidingen  is het aantal deelnemers tot  zeven partijen 

uitgebreid. De boom heeft een prachtige plaats toegewezen gekregen:  het begin van het Markdal bij de 

Duivelsbrug. 

Op 29 april heeft Aat Rietveld namens de verenigingen de boom aangeboden aan wethouder van duur-

zaamheid,  Selçcuk Akinci. 

Op verzoek van de gemeente hebben we gekozen voor een "gewone” klein bladige linde, de Tilia cordata. 

Deze boom past het best in deze omgeving. De linde kan uitgroeien tot een monumentale boom en  is 

bovendien interessant voor vele insecten. 

Een aantal bedrijven heeft belangeloos een bankje beschikbaar gesteld dat om de boom heen is gebouwd. 

Dit bankje biedt passerende wandelaars of fietsers gelegenheid even uit te rusten en te genieten van dit 

mooie stukje Breda.  

Omdat dit geschenk symbool staat voor de samenwerking tussen de natuurverenigingen noemen we 

hieronder de deelnemende verenigingen: 

Het gaat om: 

- natuur en milieuvereniging Markkant,  

- West-Brabantse Vogelwerkgroep,  

- vereniging voor natuureducatie IVN Mark en Donge,  

- KNNV afdeling Breda, vereniging voor veldbiologie 

- Nederlandse Bijenhoudersvereniging  

- KMTP (Groei en Bloei), afdeling de Baronie,  

- Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. 

Met elkaar zorgen deze verenigingen voor de vele facetten die met de natuur rond Breda  te maken 

hebben. Dit varieert van  natuureducatie, natuurbescherming en natuurstudie tot het aantrekkelijk maken 

van de omgeving door mooi aangelegde tuinen en het bijdragen aan de bestuiving van bloeiende planten 

door het houden van bijen. 

Kom je in de buurt van het Markdal: ga eens kijken naar dit mooie "monument "dat symbool staat voor onze 

zorg om de natuur. 

Aat Rietveld 
 

 

 

Links 
 West Brabantse Vogelwerkgoep        Dutch Bord Fair 2013 

 Brabantse Milieufederatie             Stadsplanten van Breda 

 Kijk op exoten nieuwsbrief 4            Nachtvlinders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugkomst Grote vos? 

De kleine vos is een dagvlinder die talrijk in Nederland voorkomt. Dat kan niet gezegd worden van zijn 

broer(tje) de grote vos. Vroeger kwam de grote vos weliswaar niet talrijk, maar wel overal verspreid in 

Nederland voor. Nu is hij als standvlinder geheel uit ons land verdwenen. 

De grote vos overwintert als vlinder verscholen op zolders, in schuurtjes, holle bomen ed. om bij de eerste zon-

nestralen een partner te gaan zoeken. 

Wat zijn de verschillen?  

De grote vos is iets groter en wat lichter oranje dan de kleine vos,  het grootste verschil is het aantal stippen 

op de voorvleugel, net onder de voorste rand. De kleine vos telt drie stippen, waar de grote vos er vier heeft. 

Dit jaar zijn er in Nederland weer regelmatig waarnemingen van de grote vos gedaan, dit was ook het geval 

in 2011 en 2012. Zou dat duiden op de terugkomst van deze soort?  

Nico van Leeuwen 

 

 
 

 

 

 

http://www.westbrabantsevwg.nl/
http://www.dutchbirdfair.nl/
http://www.brabantsemilieufederatie.nl/
http://www.stadsplantenbreda.nl/
http://www5.knnv.nl/sites/www5.knnv.nl/files/Kijk%20op%20exoten_nieuwsbrief%20nr%204.pdf
http://www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=37
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Nieuws vanuit Floron  

Deze zomer zijn er twee excursies vanuit Floron. 

Op 22 juni is er een landelijke dag van Floron over plas-drasgebieden, waaraan in diverse media bekendheid 

zal worden gegeven. Ook vanuit district De Baronie doen we mee aan deze landelijke dag.  

Op deze zaterdag organiseren we samen met SBB een vaartocht naar de Biesbosch waar we km-hok 113-

420 gaan inventariseren volgens het Nieuwe Strepen.  Dus een dag voor de echte plantenliefhebbers. 

Aanvang 9.30 uur. Einde excursie: 16.30 uur 

Plaats van samenkomst : Boomgatweg nabij Koningin Wilhelminahoeve 

Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen, dus als je belangstelling hebt, meld je dan tijdig aan bij 

Jacques Rovers (e-mail  jarovers@ziggo.nl of tel 076-5875353). Vol is vol. 

Op 24 augustus is er wederom een landelijke Florondag, In Breda gaan we aan de slag in  km-hok 113-398 en 

mogelijk 113-397 (afhankelijk van aantal deelnemers).  

Het zijn twee hokken met stedelijke vooroorlogse bebouwing met veel kleine steegjes en oude muurtjes nabij 

de rivier Mark. Naburige km-hokken zijn zeer soortenrijk met soorten zoals  muurvaren, steenbreekaren, tong-

varen, klein glas kruid, gele helmbloem, tweekleurig springzaad en diverse fijnstraalsoorten. In het verleden is 

hier ook plat handjesgras gevonden. Staat deze er nog? Beide hokken zijn sinds 2000 niet intensief meer 

onderzocht, zodat verrassingen mogelijk zijn.  

Plaats en tijdstip van samenkomst: 9.45 uur op Schoolakkerplein (bushalte Viandenlaan) in Breda. Einde 

excursie 16.00 uur. Geef even door dat je meegaat bij Jacques Rovers (e-mail  jarovers@ziggo.nl of tel 076-

5875353)  

 

                                   Kandelaartje nabij de Kloosterkazerne (Casino) in Breda 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandelingen IVN Mark & Donge 

Juni 2013 

Zo 02  Haagse Beemden. Waterkanten. Vertrek 14.00 uur, parkeerplaats nabij Rietdijk 6, 4823 ZK Breda. 

Vr  28  Landgoed Wolfslaar. Midzomeravond. 

        Vertrek 20.00 uur, parkeerplaats Wolfslaar, Wolfslaardreef 103, 4834 SN Breda. 

Zo  23  Goudberg/Elsakker(Be). Smokkelaarspad. 

        Vertrek 10.00 uur, Pannenkoekenboerderij, Goudbergseweg 8, 4856 AD Strijbeek.  Let op: er is een    

      korte wandeling van 1½ à 2 uur en een langere wandeling (± 8 km) en duurt 2½ à 3 uur. 

Zo  30  Stadsparken Oosterhout. Natuur in de stad. 

        Vertrek 14.00 uur, Entree gemeentehuis, Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout. 

 

Juli 2013 

Zo 14  Markdal. Big Jump op de grens. 

        Vertrek 12.00 uur, Rest. De Kogelvanger, Galderseweg 55, 4836 AC Breda.  

      Let op: 14 km. - evt. zwemkleding/handdoek mee. 

Zo 21  Markdal. Slingerend water.  Vertrek 14.00 uur, Rest. De Kogelvanger, Galderseweg 55, 4836 AC Breda 

zo  28  IJpelaar. Stadsplanten (i.s.m. KNNV Breda). 

        Vertrek 14.00 uur, Lunenburgstraat hoek Duurstedestraat, 4834 HG Breda. 

 

Augustus 2013 

zo 04  Landgoederen Breda. Landschapswandeling. 

        Vertrek 10.00 uur, Auberge De Fazanterie, St. Annadreef 2, 4851 RC Ulvenhout.  

      Let op: 20 km in ca 6 uur 

zo 11  Ossegoor. Natuurlijk! water. 

        Vertrek 14.00 uur, kruising Geuzenpad - Nieuwe Maastrichtse baan, 5126 Gilze. 

zo 25  Landgoed Wolfslaar. Mini - natuur. 

        Vertrek 14.00 uur, parkeerplaats Wolfslaar, Wolfslaardreef 103, 4834 SN Breda. Let op: Gezinswandeling. 

mailto:jarovers@ziggo.nl
mailto:jarovers@ziggo.nl
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Voorjaar in het Ulvenhoutse Bos 

Enkele leden van de plantenwerkgroep houden zich op verzoek van SBB bezig met het inventariseren van 

delen van het Ulvenhoutse Bos. Vooral in het voorjaar is dat geen straf, hoewel het dit jaar soms wel erg nat 

en koel was. Een voordeel is dan weer dat de muggen minder actief zijn. 

We doen dit omdat SBB graag wil weten of de ingrepen van de laatste jaren ook het beoogde effect 

hebben. Het meest westelijke deel van het Ulvenhoutse Bos, het Voorbos, is  aangewezen als Natura 2000 

gebied. Dat betekende dat er maatregelen genomen moesten worden om tot herstel/versterking te komen 

van de gewenste habitattypen. In de praktijk wil dat zeggen: een bos dat opener en natter is. En variabeler 

in leeftijdsopbouw. En niet te vergeten: dat alleen uit loofhout bestaat. De aanwezige naaldhoutsoorten 

bezitten het gehele jaar bladeren en verdampen dus veel water. Een belangrijke bedreiging van de natuur 

in het Voorbos is verdroging!  Een ander probleem vormt de Amerikaanse eik. Deze exoot zorgt voor een 

massa slecht verteerbaar strooisel. 

Een aantal bedreigingen van de natuur in het Voorbos kunnen niet door bosbouwkundige maatregelen 

worden opgelost: stikstofdepositie en een ongunstige kwaliteit van het oppervlaktewater.  Landbouw en 

verkeer zijn hier de belangrijkste boosdoeners. De grote hoeveelheid hondenpoep is natuurlijk ook niet goed 

voor de kwetsbare natuur.  

Het Voorbos ligt in een oude beekoverstromingsvlakte van de Broekloop. In de ondergrond bevinden zich 

uitgestrekte lemige en dus slecht doorlatende bodemlagen. Daardoor zijn grote delen van het bos van 

nature vaak erg nat. De natuurlijke begroeiing van het dal van de Broekloop heeft vroeger waarschijnlijk 

bestaan uit het elzenrijke essen-iepenbos, een vrij open, structuurrijk bos met naast genoemde boomsoorten 

ook zomereik en een ondergroei van vogelkers, hazelaar en els. Langs de beek kwam het vogelkers-essenbos 

voor en op de natste plekken in komvormige, met veen gevulde, laagten zal zich elzenbroekbos hebben 

bevonden.  

In de restanten van de genoemde bostypen bevinden zich een aantal plantensoorten die in het voorjaar 

bloeien: knikkend nagelkruid, witte rapunzel, slanke sleutelbloem, eenbes en bosanemoon. Al deze soorten 

werden, soms in flinke aantallen, door de leden van de plantenwerkgroep gevonden in de onderzochte 

delen van het Voorbos. Conclusies vallen daar nog lang niet uit te trekken. Het onderzoek zal nog jaren 

duren. Vast staat dat de betreffende werkgroepleden er veel lol aan beleven. 

G.Fabius schreef in 1928 in Natura: ‘Op een niet gemakkelijk te bereiken moerassige plek stroomt een beekje 

als door een oerwoud, waarin de opwekkende geuren van munt en andere waterplanten blijde stemmen.’ 

Dat is niets teveel gezegd zoals uit de foto hieronder blijkt.          

                                                                           Erik van der Hoeven 
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Het vlinderjaar 2012 

Tweeduizendtwaalf was niet zo’n geweldig vlinderjaar. Het onderstaande grafiekje laat dat zien. Daarin 

worden de telgegevens van 2012 vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen twee decennia. 

 
Fig.1 Het gemiddeld aantal vlinders per telling in 2012 vergeleken met het gemiddelde van 1990 – 2011 (Bron: 

NEM Landelijk Meetnet Vlinders). 

 

Niet wetende dat dit de achtergrond zou worden van hun activiteiten begonnen enkele deelnemers aan de 

Vlindercursus in het voorjaar van 2012 met het monitoren van vlinders in hun zelf gekozen gebiedjes. 

In het winterseizoen 2011-2012 organiseerde de afdeling namelijk een Vlindercursus met als doel kennis over 

vlinders te vergroten en enkele vlindertellers te recruteren. Deze cursus bestond uit twee lezingavonden en 

een excursie. 

Op de eerste cursusavond hield Kars Veling, van de Vlinderstichting, een boeiende lezing over vlinders in het 

algemeen. Ook legde hij uit onder welke voorwaarden we moesten monitoren en hoe we de verkregen 

telresultaten online in het bestand van de Vlinderstichting konden invoeren. Het aantal in Nederland 

voorkomende vlindersoorten bracht hij voor Breda en omgeving terug tot zo’n vijfentwintig soorten. Die 

enkele waarneming van een minder voorkomende soort zou statistisch toch niet meetellen in het grotere 

landelijke geheel.  

De tweede cursusavond bestond uit twee lezingen. In het eerste deel diepte Tineke Cramer van de KNNV-

afdeling Tilburg enkele soorten nog wat verder uit. Na de pauze hield Raymond van Breemen van de 

Ecologische Dienst Breda een warm pleidooi over het belang van het tellen van vlinders voor het te voeren 

gemeentelijk beleid. Ook had hij enkele interessante telgebieden in petto, waaruit de cursisten die wilden 

gaan monitoren konden kiezen. Deze telgebieden zijn in overleg met de Vinderstichting in het veld bekeken 

en goedgekeurd. 

De cursus hebben we  afgesloten met een excursie in Wolfslaar onder enthousiaste leding van  door 

Raymond van Breemen en Leny Kuijstermans. 

Dartel huppelend en vervaarlijk zwaaiend met een net liet Raymond  zien hoe je een vlinder in een veld kunt 

determineren. Na enkele verwoede pogingen hadden de meeste tellers zich deze techniek ook eigen 

gemaakt. Kortom het monitoren kon van start gaan. 

Eind september, op het eind van het telseizoen, hebben we de balans opgemaakt. Sommige gebieden 

waren rijk, weer andere wat armer aan soorten.  Van de Witjes kwamen we  het Groot- en Klein Witje, 

Geaderd Koolwitje en Citroenvlinder het meest vaak tegen.. Het Oranjetipje kwam slechts in één telgebied 

voor. Van de Blauwtjes troffen we  Boomblauwtje, Icarusblauwtje en de Kleine Vuurvlinder het meest vaak 

aan. Het Groentje liet zich nauwelijks zien.  Het Groot dikkopje, maar vooral het Zwartsprietdikkopje waren 

veel geziene bezoekers. Zelfs het wat zeldzamere Geelsprietdikkopje werd door twee waarnemers in één 

gebied gezien.  

Van de Aurelia’sl waren de Gehakkelde aurelia, Atalanta, Dagpauwoog, Landkaartje en Distelvlinder 

veelvuldig geziene gasten. De Kleine vos kwam opmerkelijk relatief weinig voor. Liften op een Saharastorm  

diende een enkele Distelvlinder zich wat vroeger aan dan verwacht kon worden. 

De Zandoogjes lieten zich ook niet onbetuigd. Het Bontzandoogje, Buin- en Oranje Zandoogje  en 

Hooibeestje kwamen vaak voor. Het Koevinkje zagen we nauwelijks en de Argusvlinder hebben we in het 

geheel niet waargenomen. 

In een telgebied is van de Grote Pages de Koninginnepage eenmaal gezien. 

Het succes van de Vlindercursus, de wensen van de de cursisten en het plezier dat de waarnemers aan hun 

activiteiten beleefd hebben, dit alles heeft geleid tot een vervolg in de vorm van een libellencursus.   

                                                                             Nico van Leeuwen 

 


