
      
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursies 
7 november: De Geelders 
De Geelders is een natuurgebied tus-
sen Boxtel en Schijndel met veel loofbos 
en weiland. Het loofbos bestaat uit een 
gevarieerd boscomplex van eiken en 
populieren met open gedeelten, rijk 
aan vogels en met een goed ontwik-
kelde struik- en kruidlaag. Het is dus bo-
tanisch en ornithologisch van belang. 
Vertrek: Om 9.00 uur in de Willemstraat 

21 november: Landgoed Nemelaer 
Deze herfstwandeling o.l.v. Henk Backx 
voert ons door de dreven van land-
goed Nemelaer bij Oisterwijk. Vanwege 
de beperkte lengte van de paden 
daar knopen we er ook een rond-
wandeling aan door het noordelijke 
deel van de Kampina. 
Vertrek: Om 9.00 uur in de Willemstraat 

5 december: Oisterwijkse vennen  
Na het bezoek aan landgoed Nemel-
aer blijven we ook deze excursie in de 
buurt van Oisterwijk. Op deze dag vóór 
de verjaardag van een alom geëerde 

heilige rijden we naar de parkeer-
plaats van het Stokske bij Moergestel 
en starten daar o.l.v. Henk Backx een 
rondwandeling langs de Oisterwijkse 
vennen waarbij we tegen het middag-
uur een eetgelegenheid binnen lopen.  
Vertrek om 9.00 uur in de Willemstraat. 

19 december: Polder Malta 
Evenals voorgaande jaren bezoeken 
we in december de polder Maltha en 
de omliggende gebieden In 2007 is het 
hele gebied omgevormd tot nat na-
tuurgebied met veel plassen. Vergeet 
dus de laarzen niet.  
Vertrek om 9.00 uur in de Willemstraat. 

30 januari: Watervogels in Zeeland 
Vogeltocht naar Schouwen-Duiveland, 
de gebieden van Plan Tureluur, rond-
om Zierikzee. Altijd succes, veel water-
vogels, ganzen en steltlopers. Het halve 
vogelboek komt voorbij!  
We gaan met de West Brabantse Vo-
gelwerkgroep mee. Vertrek om 9.00 
uur, markt Princenhage. 
 
 

Nieuwsbrief KNNV-Breda 

Het bestuur is enigszins in gebreke ge-
bleven: In de vorige Nieuwsbrief kon-
digden we aan dat u van ons per e-
mail of per telefoon het verzoek krijgt of 
u de Nieuwsbrief per post wilt blijven 
ontvangen of per e-mail. Dat hebben 
we sinds kort opgepakt. Mochten we  u 
nog niet hebben kunnen bereiken, dan 
ontvangt u de nieuwsbrief gewoon per 
post. Stuurt u ons aub uw emailadres 
voor het geval we dat nog niet 
hebben. 
Het bestuur is druk met het maken van 
plannen voor 2011. Behalve de gebrui-
kelijke lezingen in de Haay willen we 

Van het bestuur een lezing organiseren in het centrum 
van Breda voor een breder publiek om 
daarmee wat meer aandacht te vra-
gen voor onze goede werken. 
Omdat Henk Backx is gestopt als coör-
dinator van de  excursiecommissie 
doen we ons best om iets van deze 
taak te maken. Er zullen daardoor wel 
veranderingen komen in het aanbod. 
Wat de cursussen betreft denken we 
aan een cursus Grassen, Zeggen en 
Russen (door Jacques Rovers), een 
Vlindercursus (door de Vlinderstichting) 
en twee inleidende workshops over 
wilde planten.  
We houden dit jaar de jaarvergadering 
wat vroeger, namelijk op 30 maart.   
               Erik van der Hoeven  

Witte Kluifzwam (Surae) 
   ( )  

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: 
Zondag     07 november  9-17 u. 
Zondag  21 november  9-13  u. 
Zondag    05 december  9-13  u. 
Zondag  19 december  9-13  u. 
Zondag   30  januari     9-17  u. 

Vertrek van de parkeerplaats in de  
Willemstraat tegenover de VVV (tenzij 
anders aangegeven). 

Lezingen: 
Maandag   22 november  20 uur 
Maandag  31 januari     20 uur 
Maandag  14 maart      20 uur 

In het gemeenschapshuis De Haay, 
Bavelse Hei 3, Bavel, T: 0161-431981. 
 
Data: 
30 okt. : Nacht van de nacht 
10 nov, 8 dec en 11 jan:      
       Bestuursvergadering 
20 nov. : KNNV-besturendag 
23 nov. : Brab. Milieufederatie 
       avond: ‘Ons landschap’ 
30 mrt. : Jaarvergadering 
17 apr  : Vlaamse Ardennentocht 
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Onze secretaris had enkele van zijn 
miniheemtuinen in speciebakken mee-
gebracht; daar hadden de bezoekers 
jammer genoeg minder belangstelling 
voor. Ondanks de aanwezigheid van 
teer guichelheil, parnassia en zonne-
dauw. 
Binnen in het leslokaal konden de be-
zoekers een druppel water bekijken 
door een microscoop.  
Op een rij tafels hadden we promotie-
materiaal en uitgaven van de KNNV 
uitgestald. 
Om alles nog wat op te fleuren draai-
den er permanent natuurfilms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezingen 

10-10-10 Natuur moet je zien 

 
 

Met 18 deelnemers zijn we, onder leiding van Luciën Rommelaars van de KNNV 
afdeling Tilburg, in de het natuurgebied rondom Surae op zoek gegaan naar pad-
denstoelen. Uiteindelijk hebben we 89 paddenstoelen op naam gebracht, waar-
onder meerdere zeldzame soorten. Enkele verassende vondsten waren:  de witte 
kluifzwam, het nestzwammetje en het blauwplaatstaalsteeltje.   
Surae staat bekend als een van de rijke gebieden op gebied van paddenstoelen en 
dat bleek ook weer deze zaterdagochtend. Ondanks de vochtige voorafgaande 
periode was het eigenlijk al weer te mooi weer.  
Tijdens de excursie bleek wederom hoe moeilijk het is om paddenstoelen in het veld 
goed op naam te brengen. Meerdere keren gaf Luciën aan: deze paddenstoel 
behoort tot groep van de plooirokjes of gordijnzwammen, om de exacte naam te 
kunnen vaststellen is microscopisch onderzoek nodig. Gelukkig kun je voor een 
aantal groepen ook zonder microscoop uit de voeten. 
Op de website staat een lijst met de paddenstoelen die we in Surae hebben aange-
troffen. Daar staat ook nog wat meer achtergrond over de excursie vermeld. 
 

Het was mooi weer op 10-10-10, de Dag 
van de Veldbiologie. In de week ervoor 
hadden we van alles gevangen, ge- 
plukt en gekweekt. 
Bij de ingang van het  Bezoekerscen-
trum Wolfslaar stonden op een tafel een 
aantal aquaria; één met rode Ame-
rikaanse rivierkreeften en rivierbaarzen 
uit de Bijloop, één met bermpjes uit de 
Bavelse Leij en één met allerlei kleiner 
spul zoals jonge zeelt, stekelbaarsjes, 
bootsmannetjes, poelslakken, e.d. Veel 
bezoekers waren verbaasd over al dat 
moois uit onze wateren en veel kinderen 
wilden wel even zo’n kreeft vasthouden. 

's Hertogenbosch 
Ook in het tweede kwartaal van 2010 
hebben we deelgenomen aan de ac-
tiviteiten van de Mossenwerkgroep Den 
Bosch - Tilburg. Zo is de inventarisatie 
van de Eendenkooi Maaspoort voltooid. 
In dit rapport wordt melding gemaakt 
van de vondst van 181 mossoorten, te 
weten 28 levermossen en 153 bladmos-
sen waaronder resp. 4 en 17 zeldzame 
soorten. Verder nog 1 zeer zeldzaam 
bladmos (Orthotrichum scanicum). 
Onder deze 181 mossoorten bevinden 
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31 jan.: Weidevogels  -  Marco Renes 
Marco Renes is veldmedewerker bij 
Brabants Landschap en tevens actief 
betrokken bij diverse verenigingen die 
zich het lot van de (weide)vogels aan-
trekken.  
Bij de lezing wordt ingegaan op de 
specifieke kenmerken van de verschi-
llende weidevogels, hun gedrag, ma-
nier van voedsel zoeken, nestelen en 
voorwaarden om zich te kunnen 
handhaven.  
Met name afwisseling in de structuur 
van het grasland, natte en droge 
plekken, selectief maaien kan ervoor 
zorgen dat de weidevogelstand zich 
herstelt. 

22 nov.: Beheer van de natte natuur 
rond Breda  -  Theo Bakker 
Er gebeurt veel de laatste jaren in de 
natuurgebieden rond Breda. Geleidelijk 
verandert het eentonige landschap met 
grasland en dennenbossen in een geva-
rieerd gebied met droge en natte 
stukken. Wie wel eens een fietstocht 
maakt door de Baronie ziet de veran-
deringen in het Markdal, in het Mastbos, 
op de Galderse Heide e.a. 
Wat zijn de doelen die SBB hiermee wil 
bereiken? Wat is er voor nodig om dit 
allemaal te realiseren? Theo Bakker van 
SBB, weet als geen ander wat er 
allemaal gebeurt en waarom. 

Van de Mossenwerkgroep  
 
 

zich enkelen die geen taxonomische 
status in Nederland hebben; dat will 
zeggen die worden in Nederland niet 
officieel erkend. Onder andere een 
drietal vormen van Haarmos. Eén van 
deze vormen van Haarmos wordt voor 
zover bekend in de hedendaagse lite-
ratuur noch beschreven noch ge-
noemd. Onze werkgroep komt de eer 
toe in 2000 in het Mastbosch dit mos te 
hebben herontdekt. Kort daarna 
werden ook vondsten in andere gebie-
den gemeld. Tot heden is dit mos al op 
meer dan 20 plaatsen aangetroffen.  
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Stadsplanten: Het project stads-
planten in Breda gaat ook in het 
najaar door. We zijn bezig alle 
waarnemingen van dit jaar te 
verwerken. Zie ook de website: 
www.stadsplantenBreda.nl  
 

Paddenstoelenexcursie in Surae (Dorst) op 9 oktober 
 
 

Nacht van de Nacht: 
Sterrentellen tussen 10 oktober 
en 10 november in de buurt aan 
de hand van 4 sterenkaarten: 
hoe goed zijn ze zichtbaar bij u 
inde buurt?  
Tijdens de Nacht van de Nacht 
op 30 oktober kun je in heel 
Nederland meedoen aan ‘duis-
tere’ activiteiten.  
Sterrenwachten openen hun 
deuren, er zijn nachtspeurtoch-
ten, theatervoorstellingen in de 
nacht, verhalen bij kaarslicht, 
avondexcursies per boot en 
nachtwandelingen.  
www.nachtvandenacht.nl 

Mededelingen: 
- Er is een mooie folder over de 

lezingen 2010/11 gemaakt, zie 
de website of bel even, dan 
krijgt u het thuisgestuurd 

- De Vlaamse Ardennentocht is 
op 17 april 2011 

- Op de website is uitgebreide-
re informatie te vinden over de 
artikelen van deze nieuwsbrief 
(excursies, nieuws, werkgroepen) 

- Nieuwsbrief Brabantse Milieufe-
deratie:  
www.brabantsemilieufederatie.nl 

- Excursies West Brabantse Vo-
gelwerkgroep: 
www.westbrabantsevwg.nl   

- Excursies IVN Mark & Donge: 
 www.ivn-markendonge.nl   

10-10-10 

http://www.brabantsemilieufederatie.nl/�
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