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Bijscholing voor vlindertellers – 12 juni 
De vlindertellers, die wekelijks hun route voor de Vlinderstichting lopen en die ook de libellencursus hebben 
gevolgd, kunnen hun vaardigheid in het herkennen van libellen vergroten middels deelname aan een 
aantal excursies in de komende periode.  
Met de wat warmere zomermaanden zal het 
aantal libellen en libellensoorten flink gaan 
toenemen, zodat er goed kunnen geoefend kan 
worden. 
De eerste excursie staat gepland op 12 juni om 
13.30 uur. We gaan dan de vlinders op een deel 
van Pannenhoef bekijken.  
Plaats van verzameling: parkeerplaats de Bak, aan 
de Ettenseweg.  
De volgende excursies worden daar dan tevens in 
onderling overleg verder vastgesteld.   
                           Nico van leeuwen  

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: NL94 INGB 0001 0709 54 

 

 
 

juni 2014 - augustus 2014 ● Uitgave 5 - 3 
 

Agenda 
Voor excursies: Aanmelding per email: breda@knnv.nl of per telefoon bij de excursieleider. 
Cursieve datum: zie een toelichting in deze nieuwsbrief. 
wo  4 juni   : Cursusavond Nachtvlinders. 
do  5 juni   : Lezing stadsplanten, Boekhandel van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 269 / 271, Breda  
vr   6 juni   : Excursie Nachtvlinders, voor cursisten. 
za   7 juni   : Excursie stadsplanten door het Ginneken. Start: Boekhandel van Kemenade & Hollaers 
wo 11 juni  : Excursie Plantengemeenschappen, voor cursisten. 
do  12 juni  : Excursie libellen 
vr  13 juni  : Rondje Bredase bermen 
wo 18 juni  : Cursusavond Nachtvlinders. 
wo 25 juni  : Excursie Plantengemeenschappen, voor cursisten. 
wo   2 juli   : Bestuursvergadering 
za  12 juli   : Vier jaargetijden Wolfslaar: ZOMER, 13.30 uur in bezoekerscentrum Wolfslaar te Breda. 
za  12 juli/13 juli  : Open imkerijdagen – op de Grote Markt Breda en bij imkers thuis 
zo  20 juli   : Stadsplantenwandeling wijk Steenakker, 14 uur, Parking van Praxis, Grenssteen 1, Breda 
wo   6 aug. : Bestuursvergadering 
vr  15 aug. : Excursie Nachtvlinders, voor cursisten. 
vr  12 sept. : Excursie Nachtvlinders, voor cursisten. 
vr  19 sept. : Themadag exoten in en bij het water - In de Bijenboerderij in Strijbeek. Aanvang 12.00 uur. 
zo  28 sept. : SBB-fair 
za   4 okt.   : Gewestelijke excursie ‘Landgoederen rond Breda’. 
ma   6 okt.  : Lezing over ‘De kansen van boomkikker en knoflookpad in Noord-Brabant’ 
vr  24 okt.  : Excursie paddenstoelen 
wo 12 nov. : Workshop bomen 

mailto:breda@knnv.nl
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In memoriam  Hub Snapper 
 
Onze zeer gewaardeerde en kleurrijke penningmeester,  
 Hub Snapper, 
is op vrijdag 9 mei overleden  
op de veel te jonge leeftijd van 50 jaar. 
Hub had via zijn ouders al jong kennis gemaakt met de natuur en 
met de KNNV. Hij was vele jaren lid van onze vereniging, waarvan 
meer dan 12 jaar penningmeester.  
Hij hield van de natuur en was een enthousiaste natuurfotograaf. 
Met de jaarwisseling kreeg je vaak een kaart met een mooie eigen 
foto en tijdens zijn vakantie altijd een kaart met een uitgebreid 
verhaal over wat er te zien was. 
Hub heeft zich met hart en ziel ingezet voor de excursies, de 
vogeltochten en in het bijzonder ook de jaarlijkse Ardennentocht.  
Toen de vereniging 6 jaar geleden een wat moeilijke periode 
doormaakte, was hij meteen bereid weer penningmeester te 
worden. 
Liefhebber van lekker eten en drinken. Op het herinneringskaartje 
staat: levensgenieter, doorzetter, royaal, direct, eerlijk, artistiek, 
authentiek, humoristisch, natuurliefhebben: Al met al een bijzonder 
persoon.  
We zullen hem missen, zeker ook omdat hij altijd een bijzondere 
inbreng had en begaan was met het reilen en zeilen van de 
vereniging. 
 
 
 
Lezing en wandeling over planten in de stad Breda 
Voor alle bewoners van Breda en omstreken die belangstelling hebben voor de natuur in de directe 
leefomgeving. 
In Breda zijn inmiddels bijna 1000 “wilde”planten geïnventariseerd.  
Daarmee staat Breda in de top 10 van steden met een grote diversiteit 
aan wilde planten. In het boek “Stadsplanten van Breda”, dat in 
november 2013 verschenen is, staan 150 algemene stadsplanten 
beschreven naast nog eens 50 planten die om één of andere reden 
bijzonder zijn in Breda.  

De lezing zal gaan over het boek en over stadsplanten in het algemeen.  
 
Lezing: 
Donderdag 5 juni 2014. Aanvang: 20.00 uur. 
Plaats: Boekhandel van Kemenade & Hollaers, Ginnekenweg 269 / 271, 
Breda 
Entree: € 5,00. 
Het boek is ook op deze avond te koop voor € 12,50. 
 
Stadsplantenwandeling door het Ginneken. 
Zaterdag 7 juni 2014. Start 10.30 uur tot ongeveer 12.30 uur. 
Start en einde bij Boekhandel van Kemenade & Hollaers. 
Ginnekenweg 269 / 271, Breda. 
Deelname is gratis. 
 
Lezing en wandeling worden georganiseerd door Boekhandel van Kemenade & Hollaers in samenwerking 
met de Werkgroep stadsplanten Breda -  www.stadplantenbreda.nl. 
 

http://www.stadplantenbreda.nl/
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Rondje Bredase bermen – 13 juni 
Op 19 maart jl. stond op de studiemiddag In Etten-Leur het 
ecologisch beheer van de bermen in West-Brabant centraal. 
Een echte binnenbijeenkomst. Om de toepassing in de praktijk 
te laten zien hebben we, de Natuurwerkgroep gemeente 
Rucphen en KNNV Breda, beloofd om in het groeiseizoen een 
veldexcursie naar de bermen te organiseren.  
Voor de omgeving Breda organiseert KNNV Breda op 
vrijdagmiddag 13 juni een rondje Bredase bermen.  
De bermen zijn, zo kort voor de eerste keer maaien, op hun hoogtepunt. Een ideaal moment om ter plaatse 
te kijken. Onder leiding van Jeroen Stoutjesdijk en Raymond van Breemen, beiden verbonden aan de 
gemeente Breda, gaan we op een drietal plaatsen in de gemeente Breda bekijken hoe de bermen in de 
gemeente Breda beheerd worden, wat voor typen bermen er zoal in Breda zijn en wat dit betekent voor 
het beheer. Een mooi vervolg op de lezingen over het bermbeheer in de Menmoerhoeve. 
We starten om 13.30 uur vanuit de parkeerplaats Wolfslaar in Breda (gelegen nabij het bezoekerscentrum 
Wolfslaar, Wolfslaardreef  95, Breda). Het vervoer vindt plaats met auto’s. We proberen tijdens de excursie 
zoveel mogelijk samen te rijden. 
De excursie eindigt rond 16.30 uur. 
In verband met de organisatie is het maximum aantal deelnemers 25.  
Graag tevoren opgeven via:  breda@knnv.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Vlinders, libellen en waterleven in de zomer – 12 juli 
 

 
 
 
 
 
Excursies ingeleid met korte presentaties door twee deskundigen!  
Er zijn vier activiteiten: 26 oktober, 30 en 31  januari (uilen), 12 april (voorjaar), 12 juli (libellen en vlinders).  

De vierde activiteit vindt plaats zaterdag 12 juli:  ZOMER: 

Raymond van Breemen neemt u mee in de wereld van vlinders en libellen. Bij goed weer zullen deze 
insekten ook volop te zien zijn.  
Emmy Blok laat zien wat er zoal in het water leeft.  
Tijdens de excursie gaan we op zoek naar de veel 
talloze waterdiertjes die in de sloten, vijvers  en 
beken rondom Wolfslaar te vinden zijn.  

Aanvang 13.30 uur in bezoekerscentrum Wolfslaar te 
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  
 

 

mailto:breda@knnv.nl
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Studiemiddag exoten in en nabij het water – 19 september 2014  
Steeds meer nieuwe planten en dieren vestigen zich in ons land.  
Vele weten een plek te vinden en lijken weinig schade te berokkenen. 
Helaas een aantal veroorzaakt nadelige gevolgen voor mens en natuur. 
Zoals de sterk uitbreidende watercrassula, de in 2013 in deze regio opgedoken  waterwaaier, 
zonnebaarzen, Amerikaanse rivierkreeften en Amerikaanse brulkikker. Bij te laat onderkennen 
zijn vaak ingrijpende maatregelen nodig om deze exoten te bestrijden.  
In een vroegtijdig stadium signaleren van exoten is dan ook van groot belang bij het voorkomen van sterke 
uitbreiding. Een goede kennis van de exoten, die we in het veld kunnen aantreffen, is zeer gewenst. Helaas 
is deze in de praktijk nog onvoldoende. Om dit te bereiken organiseert de KNNV afdeling Breda een 
themadag rondom exoten in en nabij het water. 
Doelgroep die we in eerste instantie willen bereiken zijn de leden van de regionale natuurverenigingen, 
aquariumverenigingen, hengelsportverenigingen, ook eigenaren of medewerkers van tuincentra en in het 
veld werkzame groenbeheerders. 
Op dag zelf zal er een mix zijn van korte lezingen  door deskundigen van SBB, Ravon en West-Brabantse 
Delta gevolgd door een aansluitende excursie.  
Uiteindelijke doel van de dag is een goede herkenning van exoten in het veld en een snelle melding aan 
de betrokken instanties voor het nemen van maatregelen.  

De studiemiddag vindt plaats op 19 september in de Bijenboerderij in Strijbeek. Aanvang 12.00 uur. 
Buiten de eventuele lunch zijn er door een subsidie van Groen en Doen geen kosten aan de studiemiddag 
verbonden.  
Opgave vooraf via breda@knnv.nl 
Er volgt binnenkort nog een uitgebreider persbericht.  

 
 
De Nachtvlindercursus  
Mede door het succes van de dagvlindercursus van drie jaar 
geleden, de libellencursus van twee jaar geleden en de workshop 
Nachtvlinders van het afgelopen jaar zijn we dit jaar gestart met 
een nachtvlindercursus. Ook hiervoor bleek de belangstelling weer 
groot.  
De eerste twee bijeenkomsten waren voor rekening van Wim 
Veraghtert van het Belgische Natuurpunt-Educatie.  
Op zijn typisch humoristische en inspirerende wijze wist hij de 
deelnemers steeds meer te boeien voor de wonderlijke wereld 
van de nachtvlinders.  
De indeling dag- en nachtvlinders met een aparte plaats voor de dagactieve nachtvlinders bleek 
kunstmatig te zijn. Deze indeling grijpt terug tot de periode van Linnaeus en is in de loop der tijd wel wat 
aangepast op basis van o.a. morfologische en ecologische kenmerken. De grote ommezwaai in de 
taxonomie is ontstaan door DNA-onderzoek en is nog steeds gaande. Voor het gemak wordt voorlopig nog 
steeds de wat oudere indeling gebezigd, waarbij ervan wordt uitgegaan dat nachtvlinders wat grotere en 
meestal veer- of pluimvormige antennes hebben. 
Een andere klassieke indeling is die van de macro- en de microvlinders. Dat deze indeling niet alles zegt 
over de grootte van de vlinders blijkt wel uit het gegeven dat sommige microvlinders groter zijn dan de 
gemiddelde macrovlinder en dat sommige macrovlinders weer kleiner zijn dan microvlinders. 
Typisch bij nachtvlinders is ook de naamgeving. Waar kom je zulke namen tegen als Klein avondrood, 
Wapendrager, Absintmonnik, Huisvlinder, Dwerghuismoeder en Zwartweeskind om er maar enkele te 
noemen.  
Ook was het verrassend te horen dat veel nachtvlinders ’s nachts op zo’n hoogte van ca. 25 à 30 meter 
met een redelijke snelheid overvliegen en dat een gemiddelde op jaarbasis een tweehonderdvijftigtal 
verschillende soorten telt, aanmerkelijk meer dan het aantal dagvlindersoorten dat in heel Nederland 
voorkomt.  
De komende tijd gaan we ons verdiepen in de microvlinders en worden er enkele avondexcursies 
gehouden om het geleerde in de praktijk te brengen. We kijken er met plezier naar uit. 
                                                                           Nico van Leeuwen  
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Gewestelijke excursie op 4 oktober 
Dit najaar is de afdeling Breda aan zet om de gewestelijke excursie te organiseren. De datum is vastgesteld  
zaterdag 4 oktober.  
Op deze dag willen we enkele landgoederen in de buurt van Breda zoals landgoed Wolfslaar, Hondsdonk / 
Valkenberg en Luchtenburg centraal stellen.  
Aanvang  9.30 uur, start programma 10.00 uur.  
Plaats van samenkomst bezoekerscentrum Wolfslaar, Wolfslaardreef 95, 4834 SN Breda. 
In de volgende Nieuwsbrief zullen we het definitieve programma presenteren. 

 

 

 

 

 

 
Libelle is een damesblad  
Je hoort het nog veel om je heen: het prachtige oeroude insect wordt 
uitgemaakt voor het bekende damesblad Libelle. Toch is er een groot 
verschil, niet alleen in de schrijfwijze, maar ook in de herkomst van die twee 
woorden. Het Franse libelle klinkt poëtischer, maar de veldgidsen, 
Vlinderstichting en de NVL (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie) 
gebruiken consequent het woord “libel” als het om het enkelvoud gaat en 
“libellen” voor het meervoud. 
De naam van het damesblad is afkomstig van het Latijnse woord libellus, 
dat een verkleinwoord is van liber hetgeen boek betekent. We herkennen 
hierin het Franse woord “le livre”. Het Latijn kent immers nauwelijks verschil 
tussen de letter “b” en “v” en zodoende kwam de “b” als een “v” in het 
Frans terecht. 
De naam voor het insect is echter afkomstig van het Latijnse libellus, dat 
een verkleinwoord is van libra met de betekenis van weegschaal. De 
ouderen onder ons zullen zich misschien nog wel kunnen herinneren dat het 
Franse livre twee betekenissen, afhankelijk van het gebruikte lidwoord, had. 
Zoals zojuist omschreven was de betekenis van livre met het mannelijk 
lidwoord ‘le’: boek, met het vrouwelijk lidwoord ‘la’, kreeg livre de 
betekenis “pond”,  een gewichtsaanduiding. Met de invoering van het SI-
eenhedenstelsel is die laatste betekenis steeds meer op de achtergrond geraakt. Zelfs jongere Fransen 
kennen die laatste betekenis nauwelijks meer. 
Ook in het Engels komen we de betekenis van pond tegen, nu als symbool voor een munteenheid. Per slot 
van rekening is de kern van het symbool £ een L, een verkorte schrijfwijze voor libra, pond. 
Voortaan hebben we het dus over libel en libellen. 
                                                                            Nico van Leeuwen 

Excursies West-Brabantse Vogelwerkgroep  (http://www.westbrabantsevwg.nl) 
Za  14 juni    Avondexcusie Emerput, Hans van der Sanden, 
            19.00-20.30 uur parkeerplaats Quick Lunch Shop, Mijkenbroek 13. 
Zo 15 juni    Stadsvogelexcursie Villawijk Ruitersbos met Willem Veenhuizen 
            Vertrek 07.00 uur, parkeerplaats Kamer van Koophandel, Ravellaan.  
            Einde: 09.00 uur 
Za 21 juni    Vogelexcursie De Liereman, Oud Turnhout 
            Vertrek 09.30 uur, Schoolakkerplein (Ginneken), Breda.  

Einde: 17.00 uur  
Za 23 aug.  Excursie Deltagebied – Steltlopers olv Corstiaan Beeke, weersafhankelijk,  

nadere info op de website (volgt). 
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Lezingen in 2014/2015 
Het lezingenseizoen hebben we op 7 april jl afgesloten met een lezing over de West-Brabantse beken door 
twee medewerkers van Brabantse Delta. Een boeiende lezing over de kwaliteit en kwantiteit van het water 
in beken zoals Mark en Aa of Weerrijs. Al met al kunnen we terugzien op een geslaagd lezingseizoen met 
een goede belangstelling. 
Op dit moment zijn we al weer volop bezig met het voorbereiden van het nieuwe lezingenseizoen. 
Er staan vier lezingen op de rol met de volgende onderwerpen:  
- Nieuwe kansen voor boomkikker en knoflookpad in Noord-Brabant,  
- Boeren op de heide,  
- Stinzeplanten, en  
- ’t grensgebied ’t Merkse.  
De eerste lezing start op 6 oktober as en gaat over de kansen voor boomkikker en knoflookpad in Noord-
Brabant. De Wegwijzer is een geschikte plek voor de lezingen, reden om ook het komende jaar daar de 
lezingen te organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excursies IVN Mark&Donge      (http://www.ivn-markendonge.nl/wandelingen.htm#natuurwandelingen) 
Zo 1 juni    14.00 uur Klein IJpelaar, Paterbos: Kleur in de natuur. Hoek Koolpad-Semenarieweg 26, Bavel. 
Zo 8 juni    14.00 uur Heilige Driehoek. Het wonder der natuur. 
          Parkeerplaats bij Boerenbond, Zandheuvel 95, Oosterhout. 
Ma 9 juni   10.00 uur Landgoederen en Chaamse beekdal. Landschapswandeling. 
Zo 22 juni 14.00u De Berk. Zomerslootjes. 
   Vertrek bij Rest. ”In den Molen”, Zevenbergseweg 21, Etten-Leur. Gezinswandeling. 
Zo 6 juli 14.00u Trippelenberg (Aa of Weerijs). Water lokt. 
   Vertrek bij Houtbrug over Aa of Weerijs, Dr. Schaepmanlaan, Breda. 
Zo 13 juli 12.00u Markdal tot aan de grens. Big Jump in de Mark op de grens, 10 km 
   Vertrek: parkeerplaats bij Café Rest. “De Kogelvanger”, Galderseweg 55, Breda. 
Zo 20 juli 14.00u Breda, Wijk Steenakker. Natuur in de wijk / Stadsplantenwandeling. 
   Vertrek: Parking van Praxis, Grenssteen 1, 4815 PP Breda. 
Do 24 juli 19.00u Seterse Bergen. Zomeravondwandeling. 
   Vertrek: SBB parkeerplaats. Hoevestraat 12, 4903 RR Oosterhout. Zomeravondwandeling. 
Zo 3 aug. 14.00u ‘t Merkske. Grenzenloos meanderen.    Centrum “De Castelhoeve”, Groeske 2, Castelré. 
Zo 17 aug. 14.00u Strijbeekse Heide. Paars zien. Gezinswandeling. 
   Vertrek: SBB parkeerplaats aan de Erikaweg, (Erikaweg inrijden bij Strijbeekseweg 47, Strijbeek). 
Zo 31 aug. 14.00u Landgoed Oosterheide. Ruik de natuur! 
   Vertrek: eind van asfalt bij Tilburgse Baan 7, Oosterhout. 
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